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Khul ga’ay Ya’jūj aur Ma’jūj kay lashkar tamām,
Chashmay Muslim dekh lay tafsīray harfay yansilūn!

[Bāng-e-Darā ─ Zarīfāna:23]

أPطNلLقKتI حHشود يأجوجE ومأجوجE أجعون
KونPلQسIنEواستبان لعيون السـلمي معن ي

(إشارة إل آيتي من سورة النبياء تنتهيان بكلمة ينسلون)

 . ممد إقبال الذي كان رده الكيم على الستيلءإهداء إل د
  هو بيت الشعر الذكور1917لى القدس عام عالصليب الورب 

بلسان الردو

 ﴿} KونHج[عIرEل ي IمHا أ̀نهEاهEنNكKلIأه bةEيIرKى قKلEع eامEرEت95وحEحLتPا فK̀تى إ[ذEح { 
}﴾ 96يEأNجHوجH ومEأNجHوجH وEهHمI مLنI كPلn حEدEبl يEنIسQلPون{

}21 من سورة النبياء 96-95{اليتان
 ( أي القدس) كان قد د̀مرEهاأي حEكKم ال سبحانه وتعال على مدينة مع̀ينة 

 (وأKخIرEجE منها أهلKها) بأنzهم ( أي أهل الدينة) حرامe عليهم أن يعودوا إليها
 ( ليستعيدوها كمدينتهم الاصة بم) إل بعد أن يكون يأجوج ومأجوج قد

 استولوا بذلك على العال وأنشؤوا نظام(وفPتLحوا وانتشروا ف جيع الناء 
)تعليقات الؤلف أضيفت بي قوسي) . (يأجوج ومأجوج العالي
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الركة سريعوقوم ذوو وجهي 

يتلكون قوة عسكرية فائقة

تهم’ للضطهادسلطيستعملون ‘

يHمEكnنون قوما£ من الرجوع إل ‘مدينتهم’

يتصzون النسانية ف بوتقة إلاد عالية

يستطيعون شنz ‘حرب النجوم’

يستهدفون باضطهادهم العرب خاصة£ 

بعد عودة عيسىإل يHبعEثون هل ل 
عليه السلم وقتله الدجال؟

يستهلكون الاء بكميات مفرطة

يأجوج ومأجوج وبية طبية(برالليل)

يHدخLلون أكثرية الناس إل النار ، فهم
أساسا£ قوم آثون ملحدون

لم دور ف ترك الج
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تعيي هوية يأجوج ومأجوج:الفصل الامس

النليزييأجوج هو التحالف 
 ومأجوج روسيا،المريكان السرائيلي 

ونستون تشرشل يعي هوية يأجوج
ومأجوج

بعدH؟هل فPتLحEتI يأجوج ومأجوج :الفصل السادس

الاجزالبحث عن 

عالKم اليوم الغريب

التحالف اليهودي النصران

أن يأجوجلنا كشف الحاديث ت
ومأجوج قد فتحت 

الاء ف العال وف بية طبية (برالليل)

حديث يربط يأجوج ومأجوج بالقدس

نصاري وسعيد نورسيوال إقبال 
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نتائج فتح يأجوج ومأجوج:الفصل السابع

 العالعلىمراحل فتح يأجوج ومأجوج 

خاتة:الفصل الثامن
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سلسلـة النصـاري التذكاريـة

 هذا الكتاب من سلسلة النصاري التذكارية الت تHنشر تكريا
 للعالLم[ السلمي الليل الفيلسوف الشيخ الصوف مولنا الدكتور

 ) . ابتدأ نشر1974-1914(ممد فضل الرحن النصاري رحه ال 
 Eوفاته .ل الامسة والعشرينذكرى ف ال 1997السلسلة عام

 كان مولنا النصاري عالLما£ إسلميا£ ومعلما£ ومرشدا£ روحيµا
 أمضى حياته ماهدا£ ف سبيل قضية السلم القدسة ف عالKمl أصبح

  . وقد ساقته جهوده ف هذه القضية القدسةعالKما£ ملحدا£ أساس·ا
 إل أسفار عدة حول العال بأكمله ف جولت ألقى فيها ماضرات
 إسلمية ف الفترة المتدة من المسينات إل السبعينات من القرن

 العشرين.كان يغادر بيته الديد ف كراتشي (حيث هاجر من الند
 ) فيسافر غربا£ حت يعود إل بيته بعد1947بعد نشوء باكستان عام 

[ الشرق .قLبEلأشهر من 

 ترج مولنا من جامعة أليغاره السلمية ف الند حيث درس
 . واستمد فكره الفلسفي والروحي من العالLمالفلسفة والدين 

 السلمي الدكتور ممد إقبال مؤلف إحدى نفائس العلوم
 "Reconstruction of Religious Thought in Islam"السلمية 
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  . وإن الكتاب العظيم الذي)إعادة بناء الفكر الدين ف السلم(
 The Qur'anic Foundations and"ألفه مولنا النصاري 

"Structure of Muslim Society )السس والبنية القرآنية للمجتمع 
 "إعادة بناء الفكر الدين"ليHعتEبEرH استجابة£ لدعوة إقبال إل السلمي) 

)reconstruction of religious thought . (وتلقى مولنا 
  مولنا ممد عبد العليمأستاذهالنصاري تدريبه الروحي من 

 الصديقي العالLم[ السلمي والشيخ[ الصوف والداعية التجول . وأهEم
 منالصوفية  نظرية العلمما ف ذلك هو أن مولنا النصاري تلقى 

عل×مها تلميذKه . إقبال ومولنا الصديقي ث أستاذيه

 تEفNهEمH نظرية العلم الصوفية أن مقدرة قلب النسان على العLلNم بقيقة
 ظاهرا يEقNبEلP النسان القيقة ف البداية . الشياء تنمو على أطوار

 يعيشH النسان هذه القيقة (السلم) ، ث) يقولP أسIلKمIتH (أي 
 lقIدLه ب[صEنفس EصLلIخHهبأن يEه وحياتKلEوهذا هوتعال ل  وعم) 

 أيبعد حي (ف قلبه معن‘أسلمتH وجهيE ل’) ، فتدخلP القيقة 
  . وف الديث القدسي الذي أخرجهالسلم إل طKوIر اليان)ينمو 

 المام أحد ف الزهد "إن السموات والرض ل تطق أن تملن
 وسعن قلب الؤمن الوارع اللي ." يصورتسعنن ، وضقن من أن 

 ف القلب .القيقةالديث بيوية نتائج دخول هذا 
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  الذيالؤمن علىيHنIعLمH ال القلب ،  ف تدخل القيقةدما وبع
 الحسان ، طور اليان إل طورهد ف ذات ال بالنمو من يا

 Eنور KلLخIدH̀نهمال ف قلبوذلك بأن يEيLدIهEنKه (﴿ والذين جاهدوا فينا ل 
 يعل قوzةوهذا النور ) . 29من سورة العنكبوت  69 سHبHلKنا﴾ الية

 وبصيتEه (الدس الروحي الباطن أو فراسةاللحظة عند الؤمن 
  على النفاذ إل ما وراء ما يبدو لنا من ظاهر[ (خارج)ة قادرالؤمن)

 ا إل حقيقة الشياء ف باطنها (داخلها) . ف هذEصLلالشياء لLت
 عيال ف القلب يHبIصLرH الؤمنH بعيني اثنتي: القيقة من نو الطور

 الداخلية) .والعي[ الباطنة ( العي الارجية) الظاهرة ( العي 
 وطور . ةعي الظاهرالالسيح الدجال ل يبصر إل بعي واحدة: و

 يهولكن التسمية الفضل التصوzف ، ب الحسان هذا يHسEمzى أيضا
الحسان . 

 (آيات ال) الت تدث أمام أعينناولكي نفهم علمات ال 
 حسب نظام معي وباستمرار ، لكي نقرأK عالKم اليوم ونفهمه فهما
 صحيحا£ ، لب̀د لنا من هذا النور[ الداخلي الوجود ف قلب الؤمن

 القيقي ، نور[ ال الذي يعل بصر الؤمن وبصيته قادرة على
 التفريق بي القيقة والوهم . وهذا الؤمن هو وحده الذي يEعLي

 ويرى حقيقة المور (أو الواقع) ف عالKم اليوم بواسطة نور ال ،
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 وهو وحده الذي يعلم أننا نعيش ف عصر الفت ، وهو العصر
 الخي (اليوم الخLر) أو عصرH القيامة (يوم القيامة) الذي يبلغ أوجEه

 عند ناية التاريخ وانتصار السلم . ث يعقب ذلك ناية العال
وتEحEو�لPه إل عال جديد .

كرس مولنا النصاري السني العشرة الخية من حياته (
 ) لنشاء معهد العليمية للدراسات السلمية ف1964-1974

 كراتشي ، حيث جاهد لتدريب جيل جديد من علماء السلم
 قادرين روحيا£ وفكريا£ على استعمال القرآن والديث لفهم ألغاز
 العصر الديث ث الرد الناسب على تد�ياته الائلة . ومن جهوده

 هذه ظهر علماء من أمثال الدكتور وفnي ممد ، وعمران ن. حسي
 (ترينيداد ، جزر الند الغربية) ، والدكتور أبو الفضل مسن إبراهيم

 ، والدكتور عباس قاسم رحه ال ، وممد علي خان ، وغيهم
 (ديربان ، جنوب إفريقيا) ، وصدzيق أحد ناصر ، ورؤوف زمان ،

 وممد صفي (غيانا ، أمريكا النوبية) ، وعلي مصطفى
 (سورينام ،  أمريكا النوبية) ، وبشي أحد كينو (موريشيوس) ،

 وكثيون غيهم من ترجوا من معهد العليمية للدراسات
السلمية ف كراتشي ف الباكستان .

 تتألف سلسلة النصاري التذكارية من الكتب التالية الت
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كKتEبEها كل×ها واحدe من تلميذ مولنا النصاري:
Jerusalem in the Qur’an – an Islamic View 

of the Destiny of Jerusalemالقدس ف)  
القرآن – نظرة إسلمية ف مستقبل القدس)

Surah al-Kahf: Text Translation and 
Modern Commentaryسورة الكهف: ترجة)  

النص وتفسي حديث)

Surah al-Kahf and the Modern Ageسورة)  
الكهف والعصر الديث)

The Religion of Abraham and the State of 
Israel –– A View from the Qur’anدين)  

إبراهيم ودولة إسرائيل – رؤية من القرآن)

Signs of the Last Day in the Modern Age 

(علمات اليوم الخر ف العصر الديث)
The Importance of the Prohibition of 

Riba in Islam(أهية تري الربا ف السلم) 
The Prohibition of Riba in the Qur’an and 

Sunnah(تري الربا ف القرآن والسنة) 
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Dreams in Islam – A Window to Truth 
and to the Heartالحلم ف السلم – نافذة)  
إل الق والقلب)

The Caliphate, the Hejaz, and the Saudi-
Wahhabi Nation-Stateاللفة والجاز)  

والدولة-المة السعودية-الوهابية)
The Strategic Significance of the Fast of 

Ramadan, and  Isra' and Mi'raj الهية) 
الستراتيجية لصوم رمضان والسراء والعراج)

One Jama’at - One Amir: The 
Organization of a Muslim Community in 

the Age of Fitan:جاعة واحدة – أمي واحد)  
تنظيم الماعة السلمية ف عصر الفت)

An Islamic View of Gog and Magog in the 
Modern World رؤية إسلمية ليأجوج) 

ومأجوج ف العال الديث)

 هذه السلسلة الت تHصEو�رH على القل بعض ‘ثار الشجرة’ الت
 غرسها مولنا  مكرسة للجهود الساعية إل فهم واقع وحقيقة عال
 اليوم ، وتفسيه بدقة ، والردz  الناسب على تديات هذا الواقع الت
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ل يسبق لا مثيل .

 وقد أضيفت مؤخرا£ ثلثة كتب جديدة إل السلسلة . اثنان
 منها - عن سورة الكهف - يشكلن جزءا£ من رباعية كتب عن

 هذه السورة . والكتاب الثالث الديد ف السلسلة يتكون من
 مموعة مقالت عن موضوع ‘علمات اليوم الخر ف العصر

 الديث.’ وهذا الكتاب عن يأجوج ومأجوج هو الثالث ف رباعية
 سورة الكهف ، والرابع والخي هو مشروع كتاب عن السيح

الدجال.

 ولتكتمل السلسلة إل بكتاب عن سية العالLم نفسه – حياته
  . وقد ابتدأ العمل على هذه السية ونأمل أن يتمومؤلفاته وفكره

بنجاح إن شاء ال .

 وقد كرzم مولنا النصاري شيخه مولنا ممد عبد العليم
 الصديقي بإنشاء معهد العليمية للدراسات السلمية ف باكستان

  . وتثل سلسلة النصاريوبنشر سلسلة العليمية التذكارية
التذكارية جهدا£ متواضعا£ اقتداء بذه السنzة الكرية .
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تهيـد

 ابتدأتH دراسة يأجوج ومأجوج قبل خسة عشر عاما£ ونيف
 ف أوائل التسعينات عندما كنت مقيما£ ف نيويورك . ومنذ ذلك

 وماضرات عن هذا الوضوع مازالت تثي اهتماما£ شديدا£ لدى
 الستمعي السلمي ف أناء متلفة من العال . وقد نحت الدل�ة

 والجج العروضة ف الفصل عن يأجوج ومأجوج من كتاب
 ‘القدس ف القرآن’ ف إقناع كثي من قرؤوا الكتاب أننا نعيش

 اليوم ف عال تسيطر عليه يأجوج ومأجوج . واقتنعوا بسهولة أن
  من سورة النبياء96 و 95‘القرية’ الذكورة ف القرآن (ف اليتي 

 ) هي القدس ، وبذلك فإن وجود يأجوج ومأجوج (والدجال)21
  ، هذهحسب نظام معيهو مايفسر إضرام ‘الرب على السلم’ 

 الرب الشؤومة الت جلبت القتل والدمار للمسلمي ف أناء
 عديدة من العال . وبالتال فه[مE هؤلء القراء منهاج إسرائيل السري

 للهيمنة ، وكثي منهم يسعون ف تليص أنفسهم وأهلهم من
 من كل 999أحضان يأجوج ومأجوج – وهي أحضان تHدخLل 

من البشر ف نار جهنم . 1000

 ولكن رغم بذل أقصى جهدي فشلتH فشل£ ذريعا£ مرارا
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 وتكرارا£ ف إقناع أقران علماء السلم الطلعي حت بأن يأجوج
 ومأجوج قد فPتLحتI على العال! وإن لدعو ال وآمل جد المل أن

يعل هذا الكتاب سببا£ ف ناح مسعاي هذا إن شاء ال .

 المد والشكر ل تعال على التام الناجح لذا الكتاب
 An Islamic View of Gog and Magog"التواضع الرائد وعنوانه 

in the Modern World) "رؤية إسلمية ليأجوج ومأجوج ف 
 العال الديث) وهو الكتاب الثالث من رباعية سورة الكهف .

 Surah al-Kahf: Text Translation andوقد سبقه كتابان: "

"Modern Commentaryسورة الكهف: ترجة النص وتفسي)  
 " (سورةSurah al-Kahf and the Modern Ageحديث) ، و "

 الكهف والعصر الديث) . و الكتاب الرابع والخي سيكز على
 ومن آيات ال ف دينموضوع السيح الدجال إن شاء ال . 

 السلم أن تHكتEب هذه الكتب كلها ف جزيرة صغية ف البحر
 الكاريب على ساحل فنزويل ف أمريكا النوبية ، وأن يكون

 الكاتب من أصل هندي استHقدLم أجدادHه منذ أجيال للعمل بالسخرة
ف مزارع بريطانية لقصب السكر .

 وأنا أشكر شكرا£ عميقا£ الدكتور تEمzام عدي العالLم بعان
 على نصحه 1986القرآن الكري القيم ف الوليات التحدة منذ 
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 وإرشاده ومعونته أثناء كتابة هذا الكتاب . وكذلك أشكره على
 التلطف بالوافقة على كتابة القدمة الت يبدي فيها آراء تتوافق مع
 آرائي إل حد كبي . وأعتبH خبته ف علم معان القرآن - والت

 نرى منها أكثر من لة ف هذه القدمة الكتوبة بباعة - من
 المتلكات الثمينة لعال السلم العاصر . ولد ف دمشق ف عائلة
 يرجع نسبها إل قبيلة عمر بن الطاب رضي ال عنه . وهو عال

 ألسنة (لغوي) متص ف تطبيقات الاسب الل ويمل دكتوراة ف
 علوم الاسب . و قد وEر[ثK اهتماما£ قويا£ باللسان العرب وعلم

 اللسنة ، ومكنته أباثه ف استعمال اللسان العرب ف القرآن الكري
 من اكتشاف نظرية لطبيعة اللسنة . وقد وافق على الشروع قريبا

ف كتابة مقال عن ‘القرآن وعودة عيسى عليه السلم’ .

 وقد تلطف ممد ألمي والدكتور عمران شودري والدكتور
 حات زغلول براجعة الخطوطة وتصحيح الخطاء وتقدي

 . وكذلك راجع طارق جzال وطاقمه من منتجياقتراحات قيمة 
 )wakeupproject.com, hashemsfilms.comالفلم الستقلي (

 ف العال العرب الخطوطة وأجابوا باقتراحات قيمة ، كما فعل ذلك
 سلمان الق وطاقمه من طلب الامعة ف إسلم أباد . وقد

 أعانتن كذلك زوجي العزيزة الت أبدت معي صبا£ ل ناية له .
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بارك ال فيهم جيعا£ ، آمي !

 وقد كPفLلKتI كتابة الكتاب باسم رابعة أبوبكر حسي جاخورا
 وأبوبكر حسي جاخورا من ملوي ف أفريقيا ، رحة ال تعال

!عليهما ، آمي 

. حسيعمران ن
1430صفر 

جزيرة ترينيداد ف البحر الكاريب
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مقدمة
. تEمzام عديد

 نشهد الن تريبا£ على نطاق عالي ، ونن باجة ماسzة إل
 فهم طبيعة هذا التخريب واستنباط ما يكن أن نفعله ف مواجهة

 . ويتسابق اليوم علماء الديان ف تقدي الجوبة علىهذا التخريب 
 هذين السؤالي ، والدين الذي سيقدم أنفع الجوبة هو الذي

سوف يفوز ف عقول الذين يبحثون عن القيقة بنزاهة .

 ولكن علماء السلم يضعون السلم ف موقع ضعيف جدا
 من هذا السباق إذ ينحون الشبوه الرئيسي ف التخريب العالي

 إثبات غياب متينا£ . يقول هؤلء العلماء إن يأجوج ومأجوج -
 القوى الخربة الت تن̀بأ القرآن أنا ستنتشر ف كل مكان - ما زالت

مبوسة وراء حاجز .

 وهذا العتقاد يHظNه[رH السلمي بظهر الغف×ل الذي ابتدأ مسكنه
 ينهار من حوله بعد أن مل النمل البيض جدرانه ، ولكنه  يمد

 ال إذ يأوي إل فراشه كل ليلة على أن فاحص البيوت ل يد نل
أبيض ف بيته .
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 لقد وEعEدEنا ال سبحانه وتعال بفظ القرآن الكري ، ولكنه ل
 (وهو روايات عما قاله أو فعله النبيEعLدIنا بفظ الديث الشريف 

 ممد صلى ال عليه وسلم) ول وEعEدEنا بفظ تفاسي القرآن . فعلى
 ذلك يرجع التباس أمر يأجوج ومأجوج على السلمي إل

مشكلتي:

 الرضا بأخطاء ماتذكره التفاسي عن يأجوج.1
 ومأجوج ، واعتقادH كمالLها برغم ما حHذLفE منها

بشأنم

 تEقKب�ل الحاديث الوضوعة عن يأجوج ومأجوج ،.2
 أو الرضا بشرح خاطئ لديث صحيح رغم أن

هذا الشرح يعارض نص القرآن الكري

 ونستطيع حل الشكلة الثانية بأن نلتزم بالقاعدة الت تقول إن
 كل الحاديث مبنية على القرآن الكري . لقدكان شيخ السلم ابن
 تيمية رحه ال عالا علمة بالقرآن والديث ، حفظK القرآن وكان

 مد�ثا£ يفظ أحاديث ل تصى ، وكان إذا عHر[ضEتI عليه مسألة
 يستطيع أن يسترجع من ذاكرته على الفور كل اليات والحاديث

 التعلقة بتلك السألة . وهو الذي أثبت هذه القاعدة ف كتاب
 الفتاوى فقال إنه يستطيع أن يستشهد على أي حديث يفظه بآية

22



 أو أكثر ينبن عليها ذلك الديث (إل إذا كان حديثا مرفوضا£) .
 وقد كان من سنة النب صلى ال عليه وسلم عندما يEدzث حديثا

 (فيه قرار أو حكم أو أمر) أن يستشهد عليه بآية من القرآن .
وكان الصحابة رضي ال عنهم يقتدون بذه السنة .

 أما أخطاء التفاسي بشأن يأجوج ومأجوج وما حHذLفE من
 التفاسي بشأنم فالشكلة مستشرية بيث أننا ل ند تفسيا£ واحدا

 فيه بقية من نقاش ، حت عن احتمال مستبعد بأن تكون يأجوج
  . فمن يريد أن يتحرى ما يقوله القرآن فعلومأجوج قد فتحت

 عن يأجوج ومأجوج خي له أن يبدأ من نقطة الصفر . وهذا مافعله
الشيخ عمران حسي .

 ف هذا الكتاب يتحدى الشيخ حسي العلماء أن يراجعوا اعتقادهم
 . فهو يبي أنه رغم أن التفسيبأن يأجوج ومأجوج ل تHفتEحI بعد 

 السطحي لديث معي يدعم هذا العتقاد فهو اعتقاد يتعارض مع
 القرآن . ويقدم برهانا£ ليHدحEض أن يأجوج ومأجوج قد فتحت

 منذ زمن طويل . ويفعل ذلك بتمحيص حقائق من الاضر
والاضي وربطها بآيات من القرآن .

 (علملقد قمتH بأباث مستقلة عن طبيعة العان ف القرآن 
 معان القرآن) طوال المسة والعشرين عاما£ الاضية . والقواعد الت
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 توصلتH إليها تدعم طريقة الشيخ حسي الشروحة ف الفصل الثان
 . إن أحداث العال ينبغي أن نEحكPم عليها من خلل نوع خاص
 من تليل القرآن يسمى بالتأويل . والتأويل هو استعمال التفكي

 القياسي لياد روابط مناسبة بي العان التملة ليات القرآن وبي
 العطيات التاريية والسياسية . وليست التأويلت النفيسة الصادرة
 عن بصية عال من أمثال الشيخ حسي مرد ماينتج عن دراسات
 معقدة لعطيات ومعانb ، وإنا هي كذلك مكنة بسبب نور خاص

 من ال تعال من حسن حظ الشيخ أن يتلقاه من حي لخر .
 وكذلك فإن الشيخ على حق إذ ينبهنا إل ضرورة العتماد على
 التأويل الKجازي ف بعض الحيان ، وخاصة ف المور الروحية

حيث ل توجد معطيات مادية .

  سأPعEر�فH ف الزء التال قواعد التأويل وعلم معان القرآن إن
 شاء ال . ث سأستعمل هذه القواعد لشتقاق تأويلت جديدة
 ليات عن يأجوج ومأجوج وطرق سلوكهم . وتأويلي لذه

 اليات يتوافق إل حد كبي مع تأويل الشيخ حسي الديد لنفس
 اليات . والتأويلن متساويان ف تبيان أنه إذا استعملنا آيات

 القرآن للحكم على حقائق الواقع فلبد أن نستنتج أن يأجوج
ومأجوج قد فتحت قبل زمن طويل .
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: قواعد علم معان القرآنالتأويل

 لكي نفهم لسان القرآن الكري فهما صحيحا£ ، يب أن
 نتذكر أن ال سبحانه وتعال - ل العرب – هو الذي ص̀مم وصنع
 لسان العرب (اللغة العربية) . ولذلك بالضبط يستطيع ال أن يؤلف

 نصا£ لن يستطيع أي من العرب أن يكتب مثله أبدا£ ، ول حت
سورة قصية !

 وكثيا£ ما يستعمل ال تعال لسان العرب ف القرآن بطريقة
 تتلف كثيا£ عن طريقة استعمال العرب أنفسهم للسانم . والعرب

 يطئون بانتظام ف استعمال لسانم الاص بم ، وما أكثر ما
 يسيئون فهم الصطلحات العربية . وحت أعظم شعراء العرب
 وكP̀تاب العاجم والفسرون كثيا£ ما يسيئون فهم لسان العرب

 ويسيئون استعماله . ولكن استعمال ال  للسان العرب كامل� ( أي
 وEهذا لLسان﴿ صحيح وف مرتبة الكمال) وواضحe ومHفKس�رe لLنEفNسQه (

 eب[يHب[ي� مEرE16من سورة النحل  103﴾ الية ع . (

 ولذلك فإن دراسة معان القرآن – علم معان القرآن – يب
 ولقد طوzرتH نظرية£ لعلم معان . أن تعتمد على القرآن نفسQه

 وقرأتH مؤخرا£ أن . القرآن خلل سني عديدة من الدراسة
 أستاذ الشيخ(الدكتور ممد فضل الرحن النصاري رحه ال 
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 b يربط كل الياتنظام معانكان يعتقد أن ف القرآن ) حسي
 يكننا هذا النظام من شرحببعضها بشكلl متناسق وكذلك 

 . وهذا يوافق تربت تاما . اليات وتأويلها

 وعلى سبيل الثال . تكون اللفظة بفردها عادة متعددة العان
 فإن لفظة ‘ضEرEبE’ قد تعن الضرب العروف أو عرض الجة أو

 وكل واحد من هذه العان هو. فرض العقوبة أو السفر وهلم جرا£ 
  خاصة نستطيع استعمالا بطرق متلفة لتمثيلتركيبة معنبثابة 

 اضرب بعصاك الجر ، اللئكة(أحوال متلفة من واقع الياة 
 ب�ع\دان اثنان لتZكYيXف معن اللفظةفهناك إذا£ ) . يضربون وجوههم

 تعدد تركيبات العان لكل(  تعدد العان : الول هوالواحدة
 متعددة منها هو تركيبة معن كل معنوالثان هو أن ) لفظة

 وند . وهذا التكيف الثنائي هو أساس فطنة النسان . الغراض
 هذه الاصية العقلK من التجوال . تHمEكnنH ذلك ف كل لسان

  . وهذه هي بالذات القدرة التوالستكشاف وإجراء الباث
 أعطاها ال لدم عليه السلم والت لجلها فقط أمر ملئكته أن

يسجدوا تكريا£ لدم .

 (’EبEرEمثل£ ‘ض) bق�قنافعةولكي تصبح أية لفظةEحEل بد من ت £ 
شرطي:
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  .وZض\ع� اللفظة ف سياق لتحديد خيارات العان.1
 فإذا أPدخLلKت اللفظة ف عبارة - والعبارة هي

 ﴿ وEضEرEبE لKنEاالسياق ، وهذا مثال من القرآن: 
  ، أي عEرEض36من سورة يس  78مEثKل£� ﴾ الية 

 علينا حH̀جة£ عن طريق القياس أي الNمHشEابEهEة أو
 دراسة وجوه التشابHه والتماثPل بي شEيIئKيIن - فإن

 السياق يHقKلnلP من خيارات العان المكنة ، بل ربا
 يفرض السياق علينا خيارا£ واحدا£ (وهو هنا

 ‘عرض الجة’) . ولكن العن الواحد ف هذا
 الطور من العتبار ما هو إل تركيبة معن عامة لا
 عدد غي مدود من الستعمالت المكنة (الغرض

 من عرض الجة غي معلوم) ، فتركيبة العن
تكون عادة تريدية بيث ليكن النتفاع با .

 الربط بي تركيبة العن وحقيقة الواقع.2
 . يستطيع الرء بإذن ال أن يربط بي(التأويل)

 تركيبة العن الت اختارها لنا السياق وبي حال
 حقيقي واقع . فلننظر كيف يستمر سياق الية:
 ﴿ وEنEسQيE خEلNقKهH قKالK مEنI يHحIي[ي العLظKام[ وEهLيE رEمLيم
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 بال) عرض الجة(إن ربط تركيبة العن  . ﴾
 الن نستطيع أن نستخدم فواقعl يعلها نافعة£ ،

 هناك إنسان(التركيبة لكي نفهم حقيقة الواقع 
 نسي أنه خHلLقE من قبلP وهو الن يعرض حجة£ عن

 بشأن إحياء- طريق القياس – ليHقاسE عليها 
 ومن ث نستطيع أن نتعامل مع هذا الواقع) العظام

 بأن نفهم هذا القياس – أي كما أن العظام(
 الفتتة ل يكن إحياؤها فل يكن البعث بعد

 ونرى أنه قياس باطل ، لن التكلم- الوت 
 ) .نفسه خHلLق من قبل وأPعطLي الياة من لشيء

 هذا الربط بي تركيبة العن الت تثل الواقع وبي
  أوتقيق تركيبة العنحقيقة الواقع ذاتا يسمى 

 (التحقيق هو الربط بالقيقة ، والتأويلالتأويل 
  الربط بالشيء الول ، وهو القيقة الواقعةهو

 الت انطKلKقKتI منها تركيبة العن ومث×لKتIها وأشارت
.) إليها

  وهوالتأويل القياسيتكننا تركيبات العان عادة من إجراء 
 b له فعل£ ف تركيبة العنمشابهربط شيء ف حقيقة الواقع بشيء 
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 ) . وهذا هو أساس قاعدة القياس فتشابه حقيقي مباشروهذا (
 علم القانون (علم الشرع) والفقه (علم تأويل الشرع) وف التفكي
 عموما£ . وف أحوال متلفة من حقيقة الواقع ، واعتمادا£ على ماهية

 الدى الذي نتلقاه من رب العالي ، فإننا قد ند عدة تأويلت
صحيحة ومتلفة لتركيبة معن واحدة .

 التأويلوحسب السياق والال ف حقيقة الواقع فربا يكون 
  هو الطلوب وهو الناسب: وهو ربط شيء ف تركيبة العنالازي

 بشيء ف حقيقة الواقع يشبهه ف الشكل والصورة ولكنه ليس من
 نفس نوع الواقع القيقي الذي تثله عناصر تركيبة العن (وهذا

  ، أي تHجاو[زH عملية الربط النواعE الصلية الت تشيتشابه مEجازي
 إليها عناصر تركيبة العن إل أنواعl أخرى ، أو ياوز الربط

 التركيبة الصلية ذاتا إل تركيبات مكافئة لا) . فمثل£ تركيبات
 العن الستعملة ف المور الروحية والحلم ليقصد منها ف معظم
 الحيان إل التأويل الازي . وذلك لن نوع حقيقة الواقع الروحي

 الت تستطيع روح النسان وعينه الداخلية وبصيته فقط أن تراها
 وتعرفها يتلف عن نوع حقيقة الواقع الادي السوس الت تثلها

 تركيبة العن ف دماغ النسان الذي ل يدرك ول يس إل
 بالاديات . وكذلك قد نضطر إل التأويل الازي ف معظم
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 الحوال لن واقع هذا العال خEدzاعe وليس واقعا£ نائيا£ (متاع الغرور
 ، أي تربة خادعة) . فالواقع بشكل عام ليكون حقيقيا£ على

 الطلق وليكون نائيا£ إل ف الخرة ، فيلزم التأويل الازي للنفاذ
إل القيقة الكامنة وراء الظاهر الدجالة .

 ث إن ال سبحانه وتعال قد يشاء أن يEسH̀د علينا سHبHلK الرEبIط بي
 ﴿ تركيبة العن وبي حقيقة الواقع سدا£ تاما£ . لننظر إل هذه الية:

 من سورة 11﴾ الية  فKضEرEبIنEا عEلKى آذKان[ه[مI فLي الكKهIفL سLن[يE عEدEدا£ 
  .  إن طبيعة هذا الضرب على الذان غي مHعÈرفKة  ،18الكهف 

 والنوم الذي نتج عنه غي مHعÈرف ، فل سبيل إل تأويل تركيبة العن
 هذه (الضرب على الذان) . ل يبنا ال عن حقيقة وواقع ما فعله
 بآذان الفتية . ولن نستطيع أن نربط بي تركيبة العن هذه (‘ضربنا
 على آذانم’ سواء كانت بعن الضرب العروف أو الKتIم أو وضع
 شيء على الذان) وبي واقع وحقيقة ما فعله ال بآذانم . تسمى

 z ، فأي� تشابه بيتشابه وEهIمي£ ( وهذا متشابةمثلP هذه الية 
 عناصر تركيبة العن ف هذه اليات وبي الشياء ف واقعنا القيقي
 والت تثلها هذه العناصر ف دماغ النسان ، هو تشابهe وEهIميz غي
 حقيقي ، ولسبيل لنا إل دراسته ، وكأن ال تعال يقول لنا: ل

 أPعIطLكم إل التشابه ، وهو وEهIمي) . ل يعلم تأويل هذه اليات إل
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 ال . فعندما يتتبع الذي ف قلبه زيغ آية متشابة فإنه يتخرص تأويل
 عشوائيا£ عن الغيب فيختلق أفكارا£ غامضة أو يصبح مHتEنEب�يا£ (نبيا

دجال) .

  واحد أوسياقوقد استHعمLلKتI كل لفظة هامة ف القرآن ف 
  بيث أنمن نوع خاصعدة سياقات (آيات تتوي على اللفظة) 

 السياق يدد من خيارات العان تديدا£ جيدا£ وكذلك بيث يدلنا
 هذا السياق إل إياد روابط معقولة بي تركيبة العن وأحوال

 £ . وسنشرحيضمن أن يكون التأويل مكناحقيقية واقعية ، وهذا 
 هذا السلوب القرآن بالتفصيل ف جزء أدناه عنوانه ‘ما هو الفساد

؟’ .

 فكل آية لا تأويل من أي نوع (قياسي أو مازي) يضمنه
  ( الحكام هو الربط اليدم�ح\كYمةالسياق القرآن تدعى آية 

 التي ، أي يدد السياق تركيبة معناها تديدا£ جيدا£ ، ويربط
 السياق هذه التركيبة وعناصرها ربطا£ متينا£ بتركيبات وعناصر من

 ) . وعادة يكن3 من سورة آل عمران 7حقيقة الواقع ، الية 
 تأويل تركيبة العن الواردة ف آية مكمة تأويل£ قياسيا£ وبالتال

 يكن استعمالا ف قياسl فقهي أو علمي . ولكن كثيا£ من اليات
الكمة ل يصلح معها إل التأويل الازي .
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 (أPم� الكLتEاب[) . وهيواليات الكمات هي أساس القرآن 
 جزء من تنفيذ وعد ال سبحانه وتعال بفظ القرآن . إن اليات

 الكمات تشكل البHنEى (جع بHنIيEة) واليكل وأنظمة العان الت تفظ
 القرآن بضمانا لتأويل قواعد القرآن ورسائله الساسية وبتحكمها
 بذا التأويل وضبطها له . وال سبحانه وتعال يريد من كل الناس
 أن يقوموا بذا التأويل ، العلماء وغي العلماء ، وخاصة ف عصر
 الدجال هذا حيث أمرنا الرسول صلى ال عليه وسلم أن يكون

 "كل امرئ حجيج نفسه" أي أن يعتمد كل مسلم ف الكم على
 الواقع ف عصر الدجال فقط على نظره وعقله وقلبه ل على إمام أو
 عالLم أو قائد . فال يأمر كل الناس أن يستعملوا اليات الكمات
 لجراء التأويل – أي ربط هذه اليات بقائق الواقع – على قدر

 طاقتهم العقلية ، واعتمادا£ على نور من عند ال ، وبعون ال
 وتوفيقه (ترتيبه للحوال الوافLقة) ، لكي يكموا على الواقع با

 أنزل ال . وهذا الكم ينبغي أن يشمل كل جوانب الواقع ، وليس
مصورا£ على ما نده عادة ف كتب الفقه .

 وكما أشار كثي من العلماء فإن الكلم عن تطبيق آيات ال
 الكمات على مسائل السياسة والمور الجتماعية وأشباهها كان

 أمرا£ مغضوبا£ عليه من قLبEل أPول المر السلمي ابتداء من العصر
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 . وهذا يعن أن كل التفاسي ل بد أن تكون قد أخضعتالموي 
للرقابة و ‘التطهي’ ف هذه الواضيع لرضاء أول المر .

 ولو أن يأجوج ومأجوج فتحت قPبEيIل السلم ، أل يسIعEوIن
 حثيثا£ ف إقامة سيطرتم على السلمي ؟ ولقد أخبنا النب صلى ال
 عليه وسلم أن عمر بن الطاب رضي ال عنه كان كالباب الغلق

 (السد أو الاجز) الذي يEحHول بي السلمي وبي فت رهيبة
 كالوج (يأجوج ومأجوج) وأن هذا الباب سيHكNسEر فل يHغIلKق بعد
 ذلك أبدا£ . أليس من المكن أن يأجوج ومأجوج قد كسروا هذا

 الباب وحطموا هذا السد (أي قتلوا عمر) ؟ وعندئذ أليس من
 المكن أن يكونوا قد فرضوا رقابة على الكلم عن يأجوج

 ومأجوج ف كتب السلمي ودراساتم ، تاما£ كما يفرض الصهاينة
 رقابتهم ف هذه اليام على التحدث عنهم ف أوساط العلم

المريكية فيHسEمzون أي كلم عنهم ‘لسامية’ ؟

 : أمة مربة قادرة على أن تصبح قوة عظمىيأجوج ومأجوج
منفردة

 كانت ملكة ذي القرني قوة عظمى بل منافس تتلك علوما
 ﴿ إ[̀نا مEك×̀نا لKهH فLيتطبيقية (تقنية أو تكنولوجيا) ل حدود لا (

 من سورة الكهف 84﴾ الية ال�رIض[ وEآتEيIنEاهH مLنI كPلn شEيIء� سEبEبا£ 
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 ) . قهر ذو القرني كل أمم الرض العروفة ف عصره ، من18
 أقصى الغرب إل أقصى الشرق ، فعاقب الظالي وكافأ الصالي

 ) . ولا بلغ مكانا£ قريبا£ من18من سورة الكهف  91-85اليات (
 من سورة 93الية مكان التقاء جبلي يبدوان للعEيان كالس̀ديIن (

) ، تلقى استغاثة غريبة من شعب يعيش هناك:18الكهف 

 ﴿ قKالPوا يEا ذKا القKرIنEيIن[ إ[ن× يEأNجHوجE وEمEأNجHوجE مHفNسQدHونK فLي
 ال�رIض[ فKهEلN نEجIعEلP لKكE خEرIجEا£ عEلKى أKنN تEجIعEلK بEيIنEنEا وEبEيIنEهHم

18من سورة الكهف  84سÈدا£﴾ الية 

 أي قالوا يا ذا القرني إن يأجوج ومأجوج أمة تارس
 (تارس التخريب العالي) ، فهل تقبل أن نمعالتخريب ف الرض 

 لك من الضرائب مقابل أن تHحEو�ل (تعل) ما بيننا و بينهم (أي
 جبلKيIن يشبهان س̀ديIن ولكن بينهما مر جبلي فالنسداد غي

مكتمل) إل سد (كامل النسداد ليس فيه مر) .

 وربا يتوقع الرء أن يغزو ويقهر ذو القرني أمة يأجوج
  . ولكنهومأجوج ويعاقبهم كما فعل بغيهم من الشعوب الظالة

 من سورة 95الية بدل£ عن ذلك وافق على تويل البلي إل سد (
 ) . وهذا القرار ل تفسي له إل أن ذا القرني كان يعلم18الكهف 

 أن مشيئة ال اقتضت أن ل يستطيع البشر أن يغلبوا أمة يأجوج

34



 ومأجوج ، حت ولو كانوا قوة عظمى مثل قوته تتلك علوما
 تطبيقية متطورة . وهذا يعن أن يأجوج ومأجوج قادرون على أن
 يصبحوا القوة العظمى الوحيدة ف الرض . ويذكر الشيخ حسي

 هذه الاصية ف استعراضه لصفات يأجوج ومأجوج ف الفصل
الرابع .

 : سد يأجوج ومأجوج يتكون من جبلي وش�قr بينهماالردم
رZدZمZه� ذو القرني

 كان يأجوج ومأجوج يترقون المر الوحيد بي جبلي
 ) ويعتدون على18من سورة الكهف  93الية (شاهقKيIن كالس̀ديIن 

جيانم الذين يسكنون على الطرف الخر من البلي.

 ي�حZوtلوقد طلب القوم العتدى عليهم من ذي القرني أن 
 (قولم ‘تEجIعEلK’) مابينهم وبي يأجوج ومأجوج (أي سلسلة البال

 من 94الية الت يتخللها شق يعتب مرا£ جبليا£ ) إل سد كامل (
 ) . فأجاب ذو القرني: ‘أجعل بينكم وبينهم18سورة الكهف 

 من سورة الكهف 95الية ردما’ أي سأرتHقH مابينكم وبينهم (
 ) . فس̀د ذو القرني ناية المر بديد ساخن صب عليه النحاس18

 الصهور . إذا£ سد� يأجوج ومأجوج يتكون من جبلي بينهما شLق
رEتEقKهH ذو القرني (الردم هو الرتق) .
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 (أي شيئاعندما يلبس أحدهم نعل£ مرتzقة نقول إنه يلبس رEدIما£ 
 مردوما£ أي مرتوقا£ ) . فعبارة ‘أجعل بينكم وبينهم ردما£’ ل تعن

  ردم . فلفظة ‘رEدIما£’ لفيهأن السد هو الردم ، وإنا تعن أن السد 
 تعن مكان الردم فقط وإنا جلة الشيء الرتق الردوم .  وهذا

 الوهم النحوي وقع فيه كثيون وأنا وقعت فيه ف الاضي كذلك .
ويكننا التوضيح أعله من تأويل أفضل .

 وف الفصل الامس يعي الشيخ حسي مكان الردم الغراف
  .18من سورة الكهف  97-93اليات اعتمادا£ على تأويل 

 فالبلن السميان سدzين ها الشطران الشرقي والغرب من سلسلة
 جبال القوقاز يفصل بينهما مر ضيق يسمى مضيق داريال . وتتد
سلسلة جبال القوقاز من البحر السود غربا£ إل بر قزوين شرقا£ .

 ف|ت�حZت\ ثغرة كبية ف السد قبل السلم – انسر بر قزوين
عن مر ساحلي مكون من رواب

 أعلن سبحانه وتعال أن يأجوج ومأجوج ل يستطيعوا ف
 ﴿  فKمEا(البداية أن يتسلقوا السد الردوم ول استطاعوا أن يترقوه 

 من سورة 97﴾ الية  اسIطKاعHوا أKنN يEظNهEرHوهH وEمEا اسIتEطKاعHوا لKهH نEقNبا£ 
 ) . وعلم ذو القرني أن السد ليس إل وقاية مؤقتة .18الكهف 

 فأعلن بأمر ال: "هذا ( أي الردم ، أي السد البلي الردوم) رحة
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 من رب فإذا جاء وعد رب جعله دEك×اء� (الدكاء هو إما الرواب وإما
) . 18من سورة الكهف  98الية الشيء الهدوم)" ( 

 وعدE ال كل النبياء بأن آخLر النبياء سيأت بشرع نائي
  ف بعض الكتب السماويةالوعد. وهذا ما يعرف بعظيم 

 (كالتوراة) . فالوعد الذي يشي إليه ذو القرني هو السلم . وقبل
 ولدة نب السلم صلى ال عليه وسلم بعقود - أي حوال عام

 بر قزوين عن مر ساحلي مكون من رواب للميلد - انسر 550
 (تلل) ف النهاية الشرقية من جبال القوقاز . وقد استعمل يأجوج
 ومأجوج هذا المر قبل السلم لغزو بلد فارس . وقد أرسل عمر

 رضي ال عنه عب هذا المر حلت عسكرية لقتال يأجوج
ومأجوج .

 وقد أثبتت أحاديث كثية أن السلم هو الوعد الذكور ف
 الية بإنذارها العرب بالستهداف (ويل للعرب) لن ثغرة قد

 فPتLحEتI بالفعل ف زمن النب صلى ال عليه وسلم ف ردم يأجوج
 ويأجوج (أي ف سدهم الردوم) . والذي أذعر النب صلى ال عليه

 90  وحدة طول ، ويكن أنه عن90وسلم هو عEرIضH هذه الثغرة: 

 فرسخا£ (الفرسخ يعادل ثلثة أميال ونصف اليل) . وهذا التساع
 يكفي لعبور أمواج ضخمة من يأجوج ومأجوج لتدمي العرب .
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 وقد تققت بالفعل هذه النبوءة: "وتركنا بعضهم يومئذ (أي ف
 من سورة الكهف 99الية زمن انفتاح السد) يوج ف بعض" ( 

18. (

 "من كلأKضLفI إل ذلك أن يأجوج ومأجوج وHصLفوا بأنم 
 من سورة 96الية حدEب ينسلون" أي يرجون من كل رابية ( 

 ) . فاستعمال مصطلح الرابية (الدEب) ف هذا السياق21النبياء 
يدعم دعما£ قويا£ أن يكون معن "دكاء" الرواب ، ل اندام التردي .

 وقد قلل المر العريض على شاطئ البحر من أهية الضيق
 . ث انار التردي بعد ذلك وفPتLح مضيق داريالالردوم بي البلي 

الضيق .

 وكان السلمون الوائل يسمون يأجوج ومأجوج ‘التHرك’
 اعتمادا£ على استعمال هذه اللفظة ف الحاديث إشارة إل اسم

 . وهؤلء يتلفون عن أتراك العصر الديث .جدهم ‘تHرك’

 عصر يأجوج ومأجوج

  يوج ف بعض"يومئذ عندما يقول تعال "وتركنا بعضهم 
 ) ، فماذا يعن  بلفظة ‘يوم’ ف18من سورة الكهف  99الية (

‘يومئذ’ ؟
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 إن ‘اليوم’ الواحد ف بHعIدL الزمن عند ال – اليوم اللي –
  ساعة ، وإنا هو فترة زمنية تستمر ألف سنة قمرية أو24ليس 

 أكثر . هناك أيام إلية ذات أطوال متلفة ولكن اليوم اللي عموما
 ﴿ (أYل�ف�ي�ةطوله ألف سنة قمرية أي أن اليوم اللي هو ف الواقع 

 Kد�ونHعÈما تLم bةEنEس LفNلKأKك Eب�كEر EدIنLا£ عEمIوEإ[ن× يEمن سورة 47﴾ الية و 
 ) . وف الفصل الثالث يناقش الشيخ حسي أياما£ (عصورا£)22الج 

إلية متلفة . ول يHفKص�ل القرآن إل أطوال ثلثة أيام إلية خاصة:

 يوم إلي طوله خسون ألف سنة قمرية تعرج فيه.1
 من سورة العارج  4الية ( اللئكة إل ال 

 ) . وسورة العارج تصف ما يقع ف هذه70
 الفترة الطويلة با ف ذلك بعث البشر وإدخال

 الكفار إل النار . ويرى بعض الفسرين أنه يوم
القيامة (عصر القيامة) .

 دورة تدبي تتكون من يومي إليي: اليوم الول.2
  وهي ألف سنة يدبر فيها ال استخدامألفية تدبي

 اللئكة لرسال وتنفيذ الوامر تنزيل£ من السماء
  وهي ألفألفية ماسبةإل الرض ، واليوم الثان 

 سنة ثانية يعرHج (يصعEد) فيها هؤلء اللئكة
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 راجعي إل ال ‘بتقارير’ عن الوامر النف×ذة لكي
 ﴿ياسب الناس فيما بعد بوجب هذه التقارير (
 يHدEب�رH ال�مIرE مLنE ال̀سمEاءQ إ[لKى ال�رIض[ ثP̀م يEعIرHجH إ[لKيIه

 فLي يEوIمl كKانK مLقNدEارHهH أKلNفE سEنEةb مL̀ما تEعHد�ون
) .32من سورة السجدة  5﴾ الية 

 وكما رأينا أعله فإن ميء السلم وفتح يأجوج ومأجوج
  للميلد) كلها وقع ف فجر يوم إلي واحد (يوم550(حوال عام 

 الوعد) . وربا يكون افتراضا£ سليما£ أن يوم الوعد هو ألفية تدبي .
 وإذا كان المركذلك فإن هذه اللفية انتهت منذ خسة قرون
 ونن الن ف منتصف ألفية الاسبة الت تتلو كل ألفية تدبي .

  سنة1505 سنة شسية أو 1460فألفية التدبي بدأت قبل حوال 
 قمرية . وال وحده يعلم مت تأت الساعة ، إما خلل ألفية الاسبة

أو بعدها . 

  يأجوج ومأجوج هم القوة العظمى الوحيدة الن ولكنهم
سوف ي�دZم�رون

 سنة كان فيها الناس يتلطون 1500بعد مضي أكثر من 
 كالمواج بيأجوج ومأجوج فإن أكثرية البشرية إما قد تبنzتI طريقة
 حياتم وإما هم يتماشون معها . ويصعب اليوم أن نفرق بي أفراد
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 قبائل يأجوج ومأجوج الصليي وبي من انضم إليهم لحقا£  .
  من1000 من كل 999وهذا هو أساس الديث الذي يقول إن 

أصحاب الحيم سيكونون من يأجوج ومأجوج .

  إن يأجوج ومأجوج اليوم يرجون من كل رابية ، من كل
 من سورة 96الية   ﴾مLنI كPلn حEدEبl يEنIسQلPونK ﴿ موقع سلطة (

 ) . إنم القوة العظمى الوحيدة ف الرض . وهذه القوة21النبياء 
 العظمى ماهي إل حضارة ظالة (قرية ظالة) وكل حضارة ظالة ل

 من سورة الج 48-45اليات بد أن تHهIلKكE قبل ميء الساعة (
22 .(

 وقد حققت يأجوج ومأجوج تركيبة العن الكامنة ف
 تسميتهم . هاتان اللفظتان ها صيغتا الفاعل والفعول الشتقتان من
 الذر ‘أ ج ج’ . والسياقات الوحيدة الباقية الت تتوي هذا الذر

 ف القرآن تستعمل لفظة ‘أPجاج’ الت تصف طعم الاء الال بأنه
  غيEهم (يأجوج)يHحIر[قون . فيأجوج ومأجوج إذا£ هم الذين حارق

 (مأجوج) .  يترقونوكذلك هم أنفسHهم 

 لاذا حكم ال على يأجوج ومأجوج – وعلى أكثر البشر من
 الذين تبنوا طريقة حياتم – بالرق ف نار جهنم ؟ وكيف يستطيع
 الرء أن يعرف ويتجنب طريقة حياة يأجوج ومأجوج ؟ سنستخرج
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الواب من آيات مكمات ف القسام التالية إن شاء ال .

 ما هو الفساد؟

 مفسدون فيصف القرآن الكري يأجوج ومأجوج بأنم 
 وقد فK̀سرIتH هذه العبارة) . 18من سورة الكهف  94الية ( الرض

 أمة تارس التخريب ف الرض . فلنلق[ نظرة عنأعله بأنم 
كثب .

 ‘مHفNسQدHون’ هي جع صيغة الفاعل ‘مHفNسQد’ . وهذا يعن "قوم
 يفعلون شيئا£ كجماعة" . وف هذه الالة تشي اللفظة إل جاعة

 حLرIفKتHها الماعية أو طريقة حياتا هي تسبيب نوع معي من الضرر
 يسمى الفساد . وكلتا اللفظتي – فساد و مفسدون – مشتقتان

من  الذر ‘ف س د’ . فأي نوع من الضرر هو الفساد ؟

 يستعمل ال سبحانه وتعال ألفاظا£ كثية مشتقة من هذا الذر
(يHفNسQدون ، يHفNسQدH ، يHفNسQدE ،ف آيات عديدة من القرآن الكري 

 تHفNسQدHوا ، الPفNسQدين وغيها) ويربطها بأنواعl معينة من السلوك .
 واليات القتبسة أدناه كلها تقق (أي تHؤEو�ل) تركيبة معن الفساد .

 النتباه إل أن صيغ المع من الفعال تشي إل نشاطويرجى 
 جاعي أو اجتماعي ، وأن ‘ال’ التعريف وتركيبات نوية معينة
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تفيد الشمول أو الكPل�يzة . وهذا يشابه ‘كPل� ال’ أو ‘الكPل�’ .

 وهو النقض الصارخ لعهد ال من . الفساد الدين.1
 ﴿(قLبEل جاعة كانت قد التزمت رسيا بذا العهد 

 LهLاقKيثLم LدIعEب IنLم Qال EدIهEع KونHضPقIنEون... يHدQسNفHيEو 
 ) .2من سورة البقرة  27فLي ال�رIض[ ﴾  الية 

 عندما نرى فرقة دينية تعلن تشددها والتزامها
 بالصول وهي ترق خرقا منهجيا تشريعات

 وهذا السلوك . كتابا فإن هذا يسمى فسادا£ 
.يفسد لذه الماعة الياة الخرة كذلك 

 وهو التمزيق النهجي . فساد الروابط ال#سEر[يzة.2
 ﴿ يEقNطKعHونK مEا أKمEرE ال# ب[هL أKن(لكل روابط العائلة 

 من 27يHوصEلK وEيHفNسQدHونK فLي ال�رIض[ ﴾  الية 
 وهذا يعن التفريق ف كل عائلة) . 2سورة البقرة 

 بي الزوجي وبي الولد والوالدين وبي الخوة
.وغي ذلك 

 ﴿ يHفNسQدH فLيهEا(فساد البادة والقتل الماعي .3
 من سورة البقرة 30وEيEسIفLكH الدLمEاء� ﴾  الية 

2. (
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 الفساد الزراعي ، وهو التلف أو الفساد.4
 ﴿ لLيHفNسQدE فLيهEا وEيHهIلLكالنهجي لكل الاصيل (

 ) .2من سورة البقرة  205الKرIثK ﴾  الية 
 وذلك يشمل مثل£ تريب أنظمة زراعية بكاملها

أو التغيي الوراثي وإدخال السموم ف البذور .

 إفساد النسل ، وهو التخريب النهجي لتناسل كل.5
 ﴿ لLيHفNسQدالبشر أو القتل الماعي لطفال العال (

 EكLلIهHيEا وEيهLالية ...ف ﴾ KلIسEمن سورة 205الن 
) .2البقرة 

 الفساد القتصادي ، وهو إياد نظام عمل وتارة.6
 يكن القوياء من أن ل يدفعوا للناس إل جزءا£ ما
 يستحقون أو أن يرموا الناس مستحقاتم بكاملها

 ﴿فKأKوIفPوا الكKيIلK وEالLيزEانK ول تEبIخEسHوا ال̀ناس(
 أشIيEاء�هHمI ولتHفNسQدHوا فLي ال�رIض[ بEعIدE إصIلحLهEا ﴾

) .7من سورة العراف  85الية 

 فساد اللواط ، وهو جعل مارسة اللواط مقبولة.7
 الPفNسQدLين... ﴿ تEأNتHونK الر[جEالK (اجتماعيا£ 
 ) . وهذا الفساد2من سورة البقرة  205﴾  الية 
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 يبلغ أوجه بقبول ‘النكاح اللوطي’ وهو يرب
النكاح القيقي .

 لفساد إذا£ هو التخريب النهجي التعمد لياة الناس بواسطةا
 القتل الماعي أو بواسطة التخريب التام لعناصر أساسية من الياة

  تصفمن سورة الكهف 94 . واليةبا ف ذلك حياة الخرة
 يأجوج ومأجوج بأنم ‘مفسدون‘ ولكنها لتعي نوع الفساد .
 وهذا يعن أنم جاعة حرفتها الماعية أو طريقة حياتا هي صنع

  . وهم لذلك يستحقون غضب الكل أنواع الفسادومارسة 
 والحتراق ف جهنم . وهم نفس نوع البشر الشار إليه بعبارة

 ‘الغضوب[ عليهم’ (أي الستحقي لغضب ال) ف سورة الفاتة ،
 والذين يتبعونم ويتماشون معهم من البشرية هم من ‘الضال�ي’ (أي

الذين ضEل×لKهHم الغضوبH عليهم) .

 يعي�ن الشيخ حسي ف الفصل الول كثيا£ من أنواع الفساد
  . ويشي ف الفصل السابعالت يكن ملحظتها على مستوى عالي

 إل فساد القتل الماعي الذي تزايد باستمرار ف القرون الخية ،
 وهو بالتأكيد من عمل يأجوج ومأجوج . والسؤال الن: كيف

 استطاعت يأجوج ومأجوج أن تقنع البشرية -أفرادا£ وجاعات -
بأن تتبن هذه المارسات الشنيعة ؟
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 صفات يأجوج ومأجوج وجاعات الفساد الت يسيطرون
عليها

 يصف ال سبحانه وتعال ف بداية سورة البقرة جاعة من
الناس يارسون الفساد جاعيا£ ، ويشرح بالتفصيل ‘بيان البعثة’ (

statement of mission، الكاذب الذي يستترون وراءه ( 
 وعقائدهم الغريبة ، وطريقة عملهم ، وبنية تنظيمهم ، وحت أنه

 يسمي عقولم الدبرة السرية . وف الواقع أن هذه اليات إنا
 تصف يأجوج ومأجوج وجاعات فساد أخرى تسعى ف

خدمتهم . 

  . تتظاهر الماعة مادعةالواجهة الدينية كاذبة.1
 ﴿ وEمLنE ال̀ناس(بأنم يؤمنون بال واليوم الخر 

 مEنI يEقPولP آمEنzا ب[ال وEب[اليEوIم[ الخLر[ وEمEاهHمI ب[مHؤIمLن[ي
 ﴾  اليتان... يHخEادLعHونK ال� وEال×ذLينE آمEنHوا } 8{
) .2من سورة البقرة  8-9

 أركان اليان غي مألوفة . تستكب الماعة أن.2
 تشارك عامة الناس ف عقائدهم الستقيمة ،
 ﴿ وEإذKافيEدIعHون عامةK الناس ‘سفهاء’ أي مHغEف×لي (

 قLيلK لKهHمI آمLنHوا كKمEا آمEنE ال̀ناسH قKالPوا أKنHؤIمLنH كKمEا
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 )2من سورة البقرة  13﴾  الية ... آمEنE الس�فKهEاء# 
.

 . أفراد هذه الماعة مرضى عقلياالعقلية ملتوية .3
 ﴿وروحيا£ (قلوبم مريضة) وال يزيدهم مرضا£ (
 10فLي قPلPوب[ه[مI مEرEضe فKزEادEهHمH ال# مEرEضا£ ﴾  الية 

 ) . وربا يستعملون مEنIطLقا2من سورة البقرة 
 ملتويا£ (حHجEجا£ مHعIوEجzة) ويارسون طقوسا£ غريبة

وشذوذا£ جنسيا£ .

 أهدافهم العلنة إيابية . تزعم الماعة كذبا£ أن.4
 ﴿ وEإذKا قLيلK لKهHملم ‘ب[عIثKة’ إيابية بناءة ف التمع (

 ل تHفNسQدHوا فLي ال�رIض[ قKالPوا إ̀نمEا نEحIنH مHصIلLحHون
) .2من سورة البقرة  12-11﴾  اليتان 

 اجتماعات سرية ومؤامرات . العناصرالقيادية.5
 تلتقي بانتظام مع القيادة العليا ف اجتماعات سرية

 ﴿وEإ[ذKا لKقPوالتجديد الولء ومناقشة النشاطات (
 ال×ذLينE آمEنHواN قKالPواN آمÈنا وEإذKا خEلKوIا إلKى شEيEاطLين[ه[م

 IمPكEعEوا إ̀نا مPالKمن سورة البقرة 14﴾  الية ... ق 
  من نفس السورة ،76وانظر أيضا£ الية   ،2
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) .3من سورة آل عمران  120-119ليتي وا

 . ترفع العناصر القياديةالقيادة العليا ‘شياطي’ .6
 تقاريرها إل القيادة العليا الت يعي ال سبحانه
 ﴿وتعال هويتها ويسميهم بأسائهم: شياطي (

 Iين[ه[مLاطEيEى شKا إلIوKلEا خKإذEمن 14﴾  الية ... و 
 ) . وهذه أول مرة تذكر فيها 2سورة البقرة 

 لفظة ‘شيطان’ (ف صيغة المع) ف القرآن الكري
 . وف الزأين التاليي سأناقش من هم هؤلء

 الشياطي وكيف يHجEن�دون ويرضون ويقودون
 جاعات الفساد الت تسعى ف خدمة يأجوج

ومأجوج .

 يشي الشيخ حسي ف الفصل الول إل الفساد العالي الال
 والنقدي الركزي الذي لبد أن يكون من صنع هذه النظمة

 الذكورة ، يأجوج ومأجوج . ويناقش الشيخ ف الفصل الرابع
 صفات يأجوج ومأجوج ويعي ملمح لم تشابه اللمح الذكورة

أعله .
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: قادة ذوو جاذبية وكلم حلو خادعالشياطي

 بالضافة إل الشيطان إبليس أب الن - الدzاع الكبي ،
 الغEرور - فإن ال سبحانه وتعال قد ع̀ين شياطيE النس والن

كعقولl مHدEب�رةb تEقPودH العارضة ضد النبياء:

 ﴿ وEلKقKدI جEعEلNنEا لLكPلn نEب[ي% عEدHوzا£ شEيEاطLيE النIس[ وEالLن� يHوحLي
 بEعIضHهHمI إ[لKى بEعIضl زHخIرHفE الNقKوIل[ غPرHور·ا وEلKوI شEاء رEب�كE مEا
 فKعEلPوهH فKذKرIهHمI وEمEا يEفNتEرHونK . وEلLتEصIغEى إ[لKيIهL أKفNئLدEةP ال×ذLينE ل

 يHؤIمLنHونK ب[الخLرEةL وEلLيEرIضEوIهH وEلLيEقNتEر[فPواN مEا هHم
  6من سورة النعام  113-112م�قNتEر[فPونK﴾ اليتان 

 وهؤلء الشياطي يتحادثون سرا£ أو بشكل غي مباشLر (يHوحLي
 بعضهم إل بعض) بكلم ذهب مزخرف (زHخIرHفE القKوIل[) يHسIتEعIمEل

 كأداة للمخادعة (غPرHورا£) ، فالذين ليؤمنون بالخرة تستمع قلوبم
 وعقولم إل هذا الكلم فتقبله فيجرها إل ارتكاب الثام والرائم

الت يرتكبونا .

فمن هي هذه العقول الدبرة للفساد ؟
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 يأجوج ومأجوج وجاعات الفساد التحالفة معها ، ك|ل� قياداتا
هي من يهود بن إسرائيل

 هناك وصف آخر للجتماعات السرية الت تعقدها جاعات
 الفساد مع قياداتا - قارن الوصف أدناه بالوصف الذكور أعله ف

 ﴿وEإ[ذKا لKقPواN ال×ذLينE آمEنHواN قKالPواN آمÈنا وEإذKا  2من سورة البقرة  14الية 
 Iين[ه[مLاطEيEى شKا إلIوKلEوهذا الوصف الثان يدد هوية﴾ -...خ  

 العناصر القيادية والقيادة العليا (الشياطي) ويبنا أنم ينتمون إل
  هي يهود بن إسرائيل (كماخEلK بEعIضHهHمI إ[لKىE بEعIضl)جاعة واحدة (

يتضح من السياق):

 ﴿أKفKتEطNمEعHونK أKن يHؤIمLنHواN لKكPمI وEقKدI كKانK فKر[يقe م�نIهHمI يEسIمEعHون
. KونHمKلIعEي IمHهEو HوهPلKقEا عEم LدIعEن بLم HهEونPر�فEحH̀م يPث Lالل�ه EمKلKك 

 وEإ[ذKا لKقPواN ال×ذLينE آمEنHواN قKالPواN آمÈنا وEإ[ذKا خEلK بEعIضHهHمI إ[لKىE بEعIض
 قKالPواN أKتHحEد�ثPونEهHم ب[مEا فKتEحE الل�هH عEلKيIكPمI لLيHحEآج�وكPم ب[هL عLند

 KونPلLقIعEت KلKفKأ IمPب�كE2من سورة البقرة  75-76﴾  اليتان ر 

 يشي السياق هنا إل جاعة تتآمر لرفض السلم رغم وصف
 دقيق ف التوراة لنب السلم صلى ال عليه وسلم . ويعي السياق

 هوية الماعة: يهود بن إسرائيل الذين مازالوا يارسون الفساد عب
 ) ، والذين لن يتغي 2من سورة البقرة  73-40اليات العصور ( 

50



 سلوكهم ف الستقبل (قلوبم تولت إل حجارة ولن يؤمنوا
 ) . وخي مثال 2من سورة البقرة  75-74اليتان بالقرآن أبدا£ ، 

 من سورة 73-67اليات لسلوكهم التآمري هو حادثة البقرة ( 
 ) ، حيث أمرهم ال بذبح بقرة وضرIب[ جثة القتيل ببعض 2البقرة 

 أجزائها . وبذلك عاد القتيل إل الياة مؤقتا£ وذKكKرE أساء قKتEلKتLه
 (‘قتلتم نفسا£’ تعن أن جاعة اشتركت ف القتل) . تآمرت جاعة
 يهود بن إسرائيل بأكملها على كتمان هوية فاعل الرية (وال

مرج ما كنتم تكتمون) . 

 عندما يذكر القرآن بن إسرائيل ويدينهم برائمهم فهو يعن
 يهود بن إسرائيل . وكذلك يس̀مى يهود بن إسرائيل ف القرآن

 ‘اليهود’ أو ‘أهل الكتاب’ . أما الصالون من أهل الكتاب
 (‘اليهود’ الصالون) فإنم مستثنEوIن من الدانة ، وهم الذين آمنوا

 من 115-113اليات بالقرآن فأصبحوا مسلمي ول يعودوا يهودا£ (
):3سورة آل عمران 

 لKيIسHواN سEوEاء م�نI أKهIل[ الNكLتEاب[ أP̀مة� قKآئLمEة� يEتIلPونK آيEاتL الل�ه﴿ 
 آنEاء الل×يIل[ وEهHمI يEسIجHدHونK . يHؤIمLنHونK ب[الل�هL وEالNيEوIم[ الخLر

 وEيEأNمHرHونK ب[الNمEعIرHوفL وEيEنIهEوIنK عEن[ الNمHنكKر[ وEيHسEار[عHونK فLي
 الNخEيIرEاتL وEأPوIلKـئLكE مLنE ال̀صالLحLيE . وEمEا يEفNعEلPواN مLنI خEيIر
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 EيL̀تقHمNب[ال eيمLلEع Hالل�هEو HهIوHرKفNكHن يKلKف﴾

 والنصارى يس̀موIنK ‘أهل الكتاب’ أيضا£ . وقد يعي�ن سياق
 القرآن أي الماعتي هي العنية بصطلح ‘أهل الكتاب’ ، وقد ل

يعي ذلك ، فتكون كلتاها معن[̀يتEيIن . 

 ويبنا ال عن ‘فريق’ من الذين أوتوا الكتاب - ويقتضي
 السياق أن يكونوا اليهودE كلهم ، أو فرقة£ من اليهود - فيقول إنم

 ﴿ مEا تEتIلPواتركوا التوراة واتبعوا بدل£ عنها قراءات شياطي الن (
 HيLاطEوهذه 2من سورة البقرة  102-101﴾  اليتان ... ال̀شي . ( 

 القراءات يكن أن تكون متضمنة ف التلمود ، أحد كتب اليهود
القدسة .

 ث إن ال يبنا أن اليهود كل×هم يEسIعEوIن (أي يدzون
 ﴿وEقKالKتL الNيEهHودH يEدH الل�هL مEغIلPولKةويسارعون) جاعيا£ ف صنع الفساد (

 من سورة الائدة 64﴾  الية ... ... وEيEسIعEوIنK فLي الرIض[ فKسEادا£ 
) . وهذا يشتمل على الفساد الدين وغيه من أنواع الفساد . 5

 واعتمادا£ على الجج الدرجة أعله فإن أستنتج أن القيادة
 العليا ليأجوج ومأجوج هم شياطي إنس من يهود بن إسرائيل ،
 وكذلك عناصرهم القيادية هم من يهود بن إسرائيل . وكذلك
 جاعات الفساد الت تعمل لصال يأجوج ومأجوج قياداتا العليا
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 شياطي إنس من يهود بن إسرائيل ، وعناصرها القيادية هم من
 يهود بن إسرائيل . وكل هؤلء -  القياديون وغي القياديي – من

 أفراد جاعات الفساد كلها كتبهم القدسة مبنية على قراءات
شياطي الن .

 استعرضتH ف الزئي السابقي الساس القرآن للروابط بي
  . وهذه العلقات لبديأجوج ومأجوج وبي يهود بن إسرائيل

 منها لناقشة الموعة الثانية من اليات الت تتحدث عن يأجوج
ومأجوج . 

 َأر\جZعZت\ يأجوج ومأجوج يهود بن إسرائيل إل ‘قريتهم’
(القدس)

 يذكر ال مدينة (قرية) من سورة النبياء  97-95ف اليات  
لا ارتباط بيأجوج ومأجوج:

 ﴿} KونHج[عIرEل ي IمHا أ̀نهEاهEنNكKلIأه bةEيIرKى قKلEع eامEرE95وح{ 
 حÈتى إ[ذKا فPتLحEتI يEأNجHوجH ومEأNجHوجH وEهHمI مLنI كPلn حEدEب

} KونPلQسIنEة} 96يEصLاخEش EيLا هKإذKق� فKال HدIعEالو EبEرEتNاقEو 
 أKبIصEارH ال×ذLينE كKفKرHوا يEا وEيIلKنEا قKدI كP̀نا فLي غKفNلKةb مLنI هEذKا بEل

} EيLمLالK̀نا ظP97ك{ ﴾
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 وكانت هذه الدينة قد دHم�رت ، وتذكر اليات أن أهل الدينة
:مرم عليهم الرجوع إليها حت تتحقق الشروط التالية

.أن تكون يأجوج ومأجوج قد فتحت .1

 أن تكون يأجوج ومأجوج قد انتشرت ف كل.2
 مLنI كPلn حEدEبl يEنIسQلPونK’ لا . والعبارة ‘أناء العال

عدة تأويلت ، ومنها:

 ) تزاوجت يأجوج ومأجوج مع كلأ
 السر الKلKكLيzة وكل النHخHب الاكمة

وأصبح لم فيهم أولد وأحفاد .

 ) تسللت يأجوج ومأجوج إل داخلب
 كل منظمة على وجه الرض (حدب =

بHنIيEة مرفوعة = منظمة) .

 يأجوج ومأجوج يركضون نازلي)  ج
 من كل رابية أي يشنون هجوما£ أو

ياربون الناس ف كل مكان .

 وكون هذه الشروط لزمة لرجوع أهل الدينة إل مدينتهم
 يأجوج ومأجوج سوف يعينون أهل الدينة الد̀مرة علىيعن أن 
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 هذا الرجوع . ويفلح الشيخ حسي ف الفصل السادس ف ربط
 هذه اليات بتاريخ القدس ، ويبي أن يهود بن إسرائيل أPرجعوا

 فعل£ إل القدس ف القرن الخي بعدما دHم�رت الدينة من عهد بعيد
 وأPخرجوا منها . تبي هذه اليات سبب إنشاء إسرائيل وسبب

 إكراه يهود بن إسرائيل على العودة إل مدينتهم القدية (القدس) .
 والشيخ حسي مHحLق� ف حجته بأن من أنز هذا العمل هم يأجوج

ومأجوج .

 وكون قيادة يأجوج ومأجوج من يهود بن إسرائيل يفسر
الدافع إل هذا الناز .

 وعندما تكون يأجوج ومأجوج قد أنزت هذه الهمة يكون
 ) قد اقترب . وهذا يكن أن يعن عودة عيسىالساعة (الوعد الق

 عليه السلم الذي رفضه يهود بن إسرائيل وحاولوا صلبه . وف
 هذا الوقت تشخص أبصار الذين كفروا برسالته القيقية ويدركون

أنه قد فات الوان للنجاة من الصي التوم .

 وهناك أمر آخر يثبت صحة قول الشيخ حسي إن القدس هي
 الدينة الت تقول الية إنا دمرت . يبنا ال تعال أنه حكم على

 يهود بن إسرائيل أنم سيصعدون سلل الكم ف الرض
 ) . 17من سورة السراء  8-4اليات وسينشرون الفساد مرتي (
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 وقد تقق أول صعود إل الكم (وكان وعدا£ مفعول£) . وأرى أننا
 الن نشهد الصعود الثان والخي (وعد الخرة) ليهود بن إسرائيل

 إل حكم الرض . وكما تتنبأ آية أخرى فيما بعد ، فإنه عندما
 يدث الصعود الخي ( نفس العبارة: وعد الخرة) فإن يهود بن

 إسرائيل سوف يأت بم قوم آخرون (يأجوج ومأجوج) إل القدس
 الية﴾ ﴿ فKإذKا جEاء� وEعIدH الخLرEةL ج[ئNنEا ب[كPمI لKفLيفا£ (من بلد متلفة 

) . 17من سورة السراء  104

: قائد يأجوج ومأجوجالسيح الدجال

 أثبت� أعله أن القيادة العليا ليأجوج ومأجوج لبد أن تكون
 من يهود بن إسرائيل الذين يتبعون كتابا£ مقدسا£ هو من قراءات

 . ول بد أن يكون واحد من هؤلء القواد هو القائدشياطي الن 
 العلى ليأجوج ومأجوج . وتثبت الحاديث صحة هذا الستنتاج

  (الدجال هوالسيح الدجالإل شخصية يهودية تسمى وتشي 
 الذي يكذب ويلط ويتال ويصور المور على غي حقيقتها)

 وهذه التسمية تشي إل رفضهم السيح القيقي عيسى عليه
 ع̀ينE النب صلى ال عليه وسلم هوية الدجال وهو فتالسلم . وقد 

 يهودي يدعى ابن صياد كان يسكن الدينة . ويبنا حديث تيم
 الداري رضي ال عنه أن الدجال كان موجودا£ كذلك ف نفس
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 الوقت ف صورة أخرى ف جزيرة معينة . والواضح أن الدجال
 يظهر ف صور وأطوار متلفة . ويناقش الشيخ حسي أطوار

 Jerusalem in the Qur’an – an Islamic Viewالدجال ف كتابه 

of the Destiny of Jerusalem  القدس ف القرآن – نظرة إسلمية) 
ف مستقبل القدس) .

اخترقت\ يأجوج ومأجوج فرق الديان

 اعتمادا£ على وصف القرآن للبنية القياسية لماعات الفساد
 كان الصحاب الشهي ابن مسعود رضي ال عنه يسمي الفرق

  . وماعEنEاه هو أنمالسلمية الت ظهرت ف زمنه ‘يهود السلم’
 أبIدEوIا الواص القياسية لماعات الفساد ذوات العقول الدبرة

 اليهودية . والحاديث تبنا أن الفرق كلها ف نار جهنم ول تنجو
إل الماعة التمسكة بالقرآن والسنة .

 يستعرض الشيخ حسي ف الفصل الول الفرق السلمية
.ويطالبها باتاذ موقف سليم تاه قضية يأجوج ومأجوج 

 وهناك فرق معينة من النصارى والندوس والبوذيي والنكري
.وجود ال والشركي ، تبدي بعض خواص فرق الفساد 

 ومن الطبيعي أن تكون هذه الفرق كلها متحالLفة مع أقوى
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 فرق الفساد: يأجوج ومأجوج . وربا ينسق قواد هذه الفرق
أمورهم مع الدجال ف هذه اليام .

 وربا يHحEر�م ال لذا السبب على السلمي أن يتخذوا اليهود
 (كفلء أوحلفاء) ، ويذرنا أنم ليوالون إلوالنصارى أولياء 
 من سورة 51الية ﴾ ﴿ بEعIضHهHمI أKوIلLيEاء# بEعIضl بعضهم البعض (

 ) . ويشي الشيخ حسي على التعيي إل أن التحالف بي 5الائدة 
اليهود والنصارى الوربيي يسد يأجوج ومأجوج .

نتائج

 يفكر الشيخ حسي بعمق ف عواقب فتح يأجوج ومأجوج
 الروحية والجتماعية والسياسية . وأرى أن أهم سؤال هو التال:
 كيف نتجنzبH أن ننIجEرz إل الشتراك ف أنشطة يأجوج ومأجوج
 بواسطة القتناع بالكلم العسول الصادر عن زعامات شيطانية

 جذابة ؟ إن هذه النشطة سوف يبدو عليها الي ولكنها ف الواقع
 أنشطة شر وفساد . وسورة الكهف تHج[يبنا: إعتزلوا الدن ! وبذلك
 تنصحنا الحاديث أيضا£ . وينصح الشيخ حسي ف الفصل السابع

‘بالقرية السلمة’ .

 لقد حHطnمEتL النزاهة الماعية للمة السلمية العالية منذ زمن
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 بعيد . وليكن إعادة اللفة (الكم الركزي) مادام نظام يأجوج
 ومأجوج العالي مسيطرا£ على الرض . وسورة الصف تلخص

 من سورة الصف 14-1اليات تاريخ العال وأحداث الستقبل (
 ): إن تلك الطائفة اليهودية من بن إسرائيل ذات العقول العوجة61

 - وهم الذين خانوا موسى وعيسى وممدا£ عليهم الصلة السلم
 - سوف يفقون ف ماولة إطفاء نور ال بأفواههم . إنم يHقKد�مون

 مسيحهم الدجال بدل£ عن عيسى عليه السلم . ولقد اجتاحت
 قواتم الكونة من يأجوج ومأجوج العال بأسره . ولكن المام

 الهدي عليه السلم سيبدأ قريبا£ العركة النهائية ضدهم ، وسيشتمل
 جيشه القادم من خراسان على الطائفة الؤمنة من بن إسرائيل ،
 وسيختتم هذه العركة عيسى عليه السلم ويكم الرض بدين

السلم .

ت�ام عدي
1430صفر 
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الفصل الول
أهية ‘علمات اليوم الخر ف العصر الديث’

 قال النب ممد صلى ال عليه وسلم: "مثل هذه الدنيا مثل ثوب
 شق من أوله إل آخره ، فبقي متعلقا بيط ف آخره ، فيوشك

ذلك اليط أن ينقطع." (رواه البيهقي ف شعب اليان)  

 إن فهم موضوع ‘علمات اليوم الخر’ وبالضبط ‘أشراط
 الساعة’ حيث ند السيح الدجال ويأجوج ومأجوج له أهية

 . أهها هو أن هذا الفهم يكن علماء السلمحاسة لعدة أسباب 
 من كشف عدم كفاءة أنداد السلم – سواء العلمانيي منهم أو
 الدينيي وسواء كانوا من داخل السلم أو من خارجه – عندما

 ياولون تفسي الواقع الستراتيجي و السياسي والقتصادي والدين
 والروحي لعال اليوم الفاسد الشرف على النيار والذي يتميز

 . للفسادبالنتشار الكامل 

 ولا كان اختبار اللوى ف أكلها كما يقولون ، فإذا كانت
 رؤية الؤلف بشأن عودة عيسى عليه السلم أو السيح الدجال أو
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 يأجوج ومأجوج وغي ذلك تفسر الواقع تفسيا£ صحيحا£ ، با ف
 ذلك هيمنة بريطانيا على العال بالمس ، وهيمنة أمريكا اليوم ،

 (ويقولوإذا صحzت توقعاته بيمنة إسرائيل على العال ف الستقبل 
 البعض إن هذا قد ت الن) ، فإن الرفض الجال لرؤية الؤلف من

 قبل الذين شوشت مذاهبHهم أذهانEهم - سواء كانوا يهودا أو
 نصارى أو مسلمي أو غيهم - ليبدو مضحكا£ حقا£� . نHشLرE كتاب

  ، ورغم أنه أصبح2002‘القدس ف القرآن’ قبل ست سني ف عام 
 من أكثر الكتب رواجا£  فإن الؤلف مازال ينتظر تفنيدا£ علميا

ل#طروحة الكتاب الساسية .

 وتتوال أحداث العال حسب نظام معي لتثبت صحة كتاب
 ‘القدس ف القرآن’ وكتاب ‘رؤية إسلمية ليأجوج ومأجوج ف
 العال الديث’ ، ونأمل أن نث ناقدينا على قبول العتقاد بأن

 عيسى عليه السلم سيعود ف يوم ما ، وأن السيح الدجال
 ويأجوج ومأجوج قد أطلق سراحهم وانفتحوا على العال منذ أمد

.بعيد ، وأنم الن هم اللعبون السيطرون على أحداث العال 

 والهية العظمى لوضوع يأجوج ومأجوج تكمن ف كونم
 (ولو أنمذكورين ف القرآن بينما لفظة ‘دجال’ ل تEر[دH فيه إطلقا£ 

 هناك مقاطع ف القرآن تتعلق بالدجال بشكل غي مباشر) . ولذلك
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 ينبغي على علماء السلم أن يستعملوا هذا الوضوع بالذات ف
 جهودهم الرامية إل حث الترددين من العلماء على معالة

 موضوع ‘العلمات الكبى لليوم الخر’ من حيث أثرها على
العصر الديث .

الظاهر والواقع متعاكسان

 ماهو الواقع ف عال اليوم ؟ نيب أول£ بأن الظاهر والواقع
  . وبينما ل يرى البعض – ومنهم الدجال – إل بعيمتعاكسان

 واحدة (العي الارجية) ولذلك يعتقدون أن عال اليوم هو أفضل
 العوال على الطلق ، فهناك آخرون كالضر عليه السلم ف
 سورة الكهف من القرآن الكري يرون بعيني اثنتي (الارجية

والداخلية) فيدركون أنه أسوأ العوال على الطلق .

 وقد بي النب الكري صلى ال عليه وسلم ف الديث الذي
 رواه مسلم ف صحيحه أن الدجال يأت ومعه نر ونار ، ولكن نره

  نار ، وناره هي ف الواقع ماء نر بارد . ولقد اقتنعالواقعهو ف 
 الكثيون - ومنهم علماء مسلمون مشهورون – بالكاذيب القائلة
 أن بHغIضE أعداءQ أمريكا من السلمي التطرفي لا هو الذي دفع بم
 إل تطيط وتنفيذ اعتداء الادي عشر من أيلول (سبتمب) . وقد

  وأخفقوا فالظاهراستHخH̀ف هؤلء لنم حكموا اعتمادا£ على 
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  ماحدث . ومنذ ذلك اليوم الليء بالشقاء وحتواقعالنفاذ إل 
 هذا اليوم الذي ياثله شقاء مازال كثي منهم يكرسون أنفسهم

 للدعم الث لرب العال الغرب الظالة الت شنت من جراء
 الكاذيب ضد مايسمى بالرهاب السلمي . ول تتجEل× لم مغبة
 التعريف الوهي للرهاب (أي كل من يرؤ أن يرفع يده لقاومة
 الظلم الغرب السرائيلي) حت فات الوان ولت حي مناص من

 الفرة الت وقعوا فيها . وأخفقوا أسوأ إخفاق ف النصات
 ) من القرآن6 الية 49لتحذيره تعال ف سورة الجرات ( ورقمها 

الكري:

 ﴿ يEا أKي�هEا ال×ذLينE آمEنHوا إنN جEاء�كPمI فKاسLقe ب[نEبEإl فKتEبÈينHوا أKن
E﴾تHصLيبHوا قKوIما£ ب[جEهEالKةb فKتHصIب[حHوا عEلKى مEا فKعEلNتHمI نEادLمLي

  . و ينبغي أنأي تأكدوا من القيقة لكي ل تتهموا البرياء
 يعلم الذين انغشوا بالتفسي الرسي للحادي عشر من سبتمب أن
 جHناة العتداء الرهاب على أمريكا لديهم قائمة طويلة بإنازات

 دموية سابقة ولحقة ف لندن ومدريد ومباي وأماكن أخرى ، وإن
 أمثالم سوف ينغشون مرارا£ وتكرارا£ حت يفهموا واقع هذه
الوادث كما تفسرها دراسة الدجال ويأجوج ومأجوج .

 ولن الؤلف يفهم هذه المور فإنه ل ينغش بالكاذيب
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  على أمريكا أن يلحظ11-9واستطاع خلل أيام من اعتداء 
 الرتباط بي هذا العمل الرهاب تت راية مزيفة والرهاب الماثل

  وأضرم الرب1914ذي الراية الزيفة الذي حدث ف صيف 
 A Muslim Response to theالعالية الول . وقد نشرت القالة "

Attack on America(رد إسلمي على العتداء على أمريكا) " 
  وورد فيها التعليق الت: "أعتقد11-9خلل ثلثة أشهر من حادثة 

 أن أولئك الذين عزموا على حكم العال مهما كان الثمن هم
 السؤلون عن كLلKيI العتداءين الرهاب̀ييIن وأن الوساد السرائيلي

 وحلفاؤه كانوا يعملون لصالهم ف تطيط وتنفيذ اعتداء الادي
عشر من سبتمب ."

 "The Islamic Travelogue"وبعد سبع سني نHشLرE كتاب 
 (الرحلت السلمية) وورد فيه هذا التحدي: "كنت حاضرا£ ف

 القدر له ما كان عندما 11-9مطار ج. ف.كندي بنيويورك صباح 
 تعاونت وكالة الخابرات المريكية والوساد السرائيلي على

 تطيط ومهاجة وهدم البجي التوأمي لركز التجارة العالي ف
 منهاتن السفلى ث ألصقوا التهمة بذا العمل الرهاب الكب كذبا

 بالعرب والسلمي . وإن التحالف اليهودي النصران الغامض
 واللحد أساسا£ والذي يكم العال الن نيابة عن دولة إسرائيل
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 الوربية اليهودية ربا يود أن يتحدى دعواي بسؤولية الخابرات
 المريكية والوساد . وربا يفعلون ذلك وهم يصرون أن الكومة

 المريكية مقة ف إلصاق السؤولية (وبذلك اللوم) بالعرب
 والسلمي . وإذا كان المر كذلك فإن أدعوهم وغيهم من

 يشاركونم بعناد ف هذا الرأي أن يتقدموا لندعو الله الواحد جيعا
 أن يعل لعنته ولعنة أنبيائه الؤبدة على من يلصق السؤولية واللوم

كذبا£ ف هذه السألة ."

هل تدث كل هذه الحداث بالصدفة؟

 إن فهم موضوع ‘علمات اليوم الخر’ يHمEكnنH الؤمن من
 النفاذ إل الواقع بيث يستطيع الرد ردا£ مناسبا£ على أحداث كثية

 أخرى فريدة وغامضة تقع حسب نظام معي ف هذا العصر
. إن فهم الواقع ل بد أن يفسر المور التالية:العجيب 

 ةEمKلIوE(أي جعل التنظيم عاليا£) العصرية التالع 
 تستوعب البشرية كلها ف متمع عالي واحد

ملحد أساسا£ وفاسد .

نشوء الكومة العالية ودكتاتورية سياسية عالية 
.تزأ بالكم الذات ف أية دولة 
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اقتصاد عالي مترابط مبن على الربا يؤدي إل فقر 
 عالي مستمر ل يسبق له مثيل ويؤدي إل غن

.مستمر ل يسمع بثله من قبل 

نظام نقد دول كاذب ومغشوش مكون من 
 عملت ورقية ل يكن استبدالا بقيمتها تكن
 البعض من الغتناء غشا£ على حساب الخرين

  . ث إنه عندماحيث يلقون الثروات من لشيء
 تفقد العملت ثنها اليال تصبح خسارة كثي

من الناس ربا£ لقليل من الناس .

يوشك أن ينشأ نظام نقد دول جديد يتكون من 
 عملة عالية واحدة إلكترونية لنقدية يتحكم با
.نظام مصرف مركزي عالي يدم دولة إسرائيل 

 ’(رمز الرأة) إل ‘نار’ثورة نسوية حولت ‘الليل 
وتسببت ف تفكك السرة .

مهرجانات ضخمة للرياضة والتسلية مثل اللعاب 
 الولبية وكأس العال لكرة القدم والكريكيت

 وملكة جال العال وملكة جال الكون وانتخابات
 رئاسة أمريكية مصممة بباعة ، وكلها فعالة ف
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 لفت أنظار الناس عن الواقع الشؤوم للعصر
.الديث 

 (التلفزيون با فيه الكابل السلمي) يشوهالرائي 
 الواقع ويغسل أدمغة أولئك الذين يبتلعون

 الكاذيب بل انتقاد ، وأما التلفزيون الكابل
 منه سوم تعطى بهارة إل .%5السلمي فإن 

 وإن هذا الوضوع ليقدم براهي مقنعة تكن القارئ من
 التفريق بي دين الق وأديان الباطل وكشف الفرق الكاذبة التغلغلة

 . وتشترك الفرق الكاذبة ف كونا عاجزة عن تفسيف دين الق 
 الواقع الكامن وراء الحداث تفسيا صحيحا£ ، وهي أحداث كالت

 وصفناها أعله وف أماكن أخرى من هذا الفصل ، غامضة وتقع
 .حسب نظام معيباستمرار 

 هل يكن أن تدث كل هذه الحداث مصادفة£ ؟ وإذا كان
 الواب ل ، فماذا يفسرها ؟ نقول ليفسر هذه الحداث الغامضة
 إل موضوع ‘علمات اليوم الخر ف العصر الديث’ ، ولقد قدمنا

 . فقد أعلن سبحانهتفسيا£ أساسيا£ ف كتاب ‘القدس ف القرآن’ 
 وتعال أنه فرض على مدينة كانت قد دHم�رEتI حظرا£ على أهلها أنم
 لن يعودوا إليها ليستردوها حت تفتح يأجوج ومأجوج وينتشروا ف
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 ) . وينبن21من سورة النبياء  96-95اليتان كل أناء الرض (
 تفسينا ‘لعلمات اليوم الخر ف العصر الديث’ على تعيي هذه

 الدينة بأنا ‘القدس’ . وسنشرح ف الفصل الثان طريقتنا ف تفسي
وتأويل آيات معينة من القرآن .

 واقع العصر الديث هو أن السيح الدجال أوشك الن على
 بلوغ أوج مهمته ف الرض وهو أن ينتحل شخصية السيح

 . فقد عاد اليهود إل القدس ليستردوها كمدينتهم الاصةالقيقي 
 بم . وأPنIشLئKتI دولة إسرائيل الزيفة بنجاح ف الرض القدسة

 وازدادت قوة بعد قوة (تت حاية فيتوهات الوليات التحدة ف
 ملس أمن المم التحدة الت تسيطر عليها يأجوج ومأجوج) إل
 درجة أنا ستحل قريبا£ مل الوليات التحدة المريكية بصفتها

، ’zالدولة الاكمة للعال . وقريبا£ سيعلن حاكم لسرائيل ، ‘شاب 
 ‘جسيم’ (ضخم السم) ، ‘قطط’ (أجعد الشعر) ، أنه السيح .
 ولكنه سيكون السيح الدجال ف واقع المر ، ولول أنه استعمل
 يأجوج ومأجوج جنودا£ مندة لا استطاع الوصول إل هذا الطور

التقدم من مهمته .

 وهذه هي الطروحة الساسية ف تفسي وتأويل الؤلف
 ‘لعلمات اليوم الخر ف العصر الديث’ وينبغي التحقق من
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 . السلم هوصحتها بالختبار ، وليست تعليقا£ قديا£ قليل الهية 
 القيقة ول بد للحقيقة من أن تفسر حقيقة الواقع . ول يتفاجأ
 القارئ العزيز من عودتنا مرارا£ وتكرارا£� ف هذا الكتاب إل هذه

 القضية الركزية التعلقة بإسرائيل . ونفعل ذلك لنؤكد للقارئ أن
 العالLم بق لن يتمسك بعناد بنظرية تفق تكرارا£ ف تفسي حقيقة

الواقع الذي ينذر بسوء متزايد .

 إن صمت العلماء غي العتاد ورداءة كثي من الؤلفات عن
 . وعلى سبيل الثال ، عندماهذا الوضوع ليثي شكوكا£ منطقية 

 رك×ز الدكتور تام عدي العالLم بعان القرآن النظار على معالة
 يأجوج ومأجوج أثناء تعليقه على الوضوع ف مراسلته مع الؤلف

 ، تEوÈصلK إل الرأي بأنه كان هناك إفساد متعمد للمعطيات لجل
الصد عن التأويل الصحيح وفهم الوضوع:

 "أعتقد أنك ستوافق أن الكتب السلمية با فيها التفاسي
 وشروح الديث قد أPخضLعتI للتدخل الشامل والرقابة
 لذف أو تريف أي ذكر للحقيقة العلومة أن يأجوج

 ومأجوج قد فPتLحEتI أثناء حياة النب صلى ال عليه
وسلم ."

:ويستمر الدكتور عدي ف تعليقه ف مقدمة هذا الكتاب
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 "أما أخطاء التفاسي بشأن يأجوج ومأجوج وما حHذLف
 بشأنم فالشكلة مستشرية بيث أننا ل ندمن التفاسي 

 تفسيا£ واحدا£ فيه بقية من نقاش ، حت عن احتمال
 مستبعد بأن تكون يأجوج ومأجوج قد فتحت . فمن

 يريد أن يتحرى ما يقوله القرآن فعل£ عن يأجوج ومأجوج
خي له أن يبدأ من نقطة الصفر ."

 وهذا الكتاب يركز الهتمام على السيح القيقي عيسى ابن
 مري عليهما السلم وعلى عودته العجزة الت تنبأ با النب ممد

 ("عLلNمe لLل̀ساعEةL" ،صلى ال عليه وسلم والت هي أPم� علمات الساعة 
 ) . وهي بل منازع أهم الحداث43 من سورة الزخرف 61الية 

 التبقية من تاريخ العال وهي الن قريبة بيث أن أطفال الدارس
اليوم يHتEوEق×عH أن يعيشوا ليشهدوها .

 وأحاديث النب ممد صلى ال عليه وسلم عن الوضوع تشي
 إل أنه قبل أن يعود السيح القيقي ل بد أن تHفK̀ك قيود السيح

 الدجال ويHرIسEلK ف الرض ويتم مهمته وهي أن ينتحل شخصية
  . والنتيجة النطقية لذا هي أن الدجال سيحاول أنالسيح القيقي

 يكم العال من القدس (من دولة إسرائيل الزيفة) ويعلن ‘أنا
 السيح’ . وحينئذ فقط ، ل قبل ذلك ، يستطيع عيسى عليه السلم
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 - السيح القيقي - أن يعود إل الدنيا ليواجه و يفضح ويهلك
 الدجال ، وحينئذ فقط يستطيع أن يدعو ال - كما تنبأ النب ممد

 صلى ال عليه وسلم – أن ينهي نظام يأجوج ومأجوج العالي
البيث .

  الذي يكننا من إدراك أن الدجال هو نظام العانوهذا هو
 العقل الدبر الذي صنع نظام يأجوج ومأجوج العالي ليكون

 وسيلته الساسية ف إناز حكمه للعال . الدجال هو الذي شن
 هجماته السماة ‘الروب الصليبية’ الوربية منذ أمد بعيد ليتوصل

 ف النهاية إل الستيلء على الرض القدسة ليعيد إنشاء دولة
 هيمنة إسرائيل علىإسرائيل ف تلك الرض القدسة ث ليفرض 

 العال – حكما£ جبيا£ مسيحانيا£ عاليا£ فوق البشرية جعاء . وما
 كان ليستطيع فعل ذلك إل بعد القضاء على اللفة السلمية .

 وكان يستعمل قومه (يأجوج ومأجوج) منذ ابتداء مهمته ليخوضوا
 "Jerusalem in the Qur'anلجله العارك (قارن مع متوى "

 "Surah al-Kahf and the Modern Age(القدس ف القرآن) و "
 (سورة الكهف والعصر الديث) ف الوقع

www.imranhosein.org.(

 "Surah al-Kahf and the Modern Age"لقد بينا مسبقا£ ف 
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 (سورة الكهف والعصر الديث) أن هذه السورة فيها مفاتيح
 التبيي القرآن ‘لعلمات الساعة’ . وقد أوصى النب صلى ال عليه
 وسلم الؤمني بقراءة اليات العشر الول من السورة للوقاية من

 فتنة السيح الدجال ، و كذلك ع̀رفتI هذه السورة موضوع
. HهIتEيأجوج ومأجوج لول مرة وب̀ين

 وإن هناك لدللة عظيمة ف استهلل هذه السورة بتركيز
 4(الية النظار على قوم أعلنوا أن ال سبحانه وتعال اتذ ولدا£ 

):18من سورة الكهف 

﴾﴿ وEيHنIذLرE ال×ذLينE قKالPوا ا̀تخEذK ال# وEلKدا£ 

 (فلمث تقص السورة قصة الفتية الذين دخل اليان ف قلوبم 
 يافوا من إطالة لاهم) وفروا من أعدائهم الذين كانوا يشنون

 حربا£ على السلم . وكان هؤلء العداء يعبدون آلة من دون ال
 تعال . وعال اليوم الديث الذي يشن حربا£ على السلم يتكون
 من أمثالم بالضبط . إنم شعوب الدجال وهم يقبضون على فتية

 مثل أولئك الفتية  ، ملت حرارة السلم قلوبم ويضعونم
 للرهاب والتعذيب ‘الدعوم من حكومات’ ف أماكن مثل قاعدة
 غوانتانامو المريكية ف كوبا . وقد التجأ فتية سورة الكهف إل

 كهف لكي يافظوا على إيانم بال تعال ، ث استعانوا بال ،
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 فأنامهم ال تعال ثلثئة سنة . نا الفتية بفعل التدخل اللي . ث
 تربط السورة بي هذه القصة وبي ‘وعد ال’ أي إنذاره بقدوم

 عصر الفت . وعندما يأت هذا العصر فإنه سيشهد حدوث علمات
  من سورة الكهف21(الية  حسب نظام معيالساعة باستمرار 

18(:

 ﴿ وEكKذKلLكE أKعIثKرIنEا عEلKيIه[مI لLيEعIلKمHوا أKن× وEعIدE الQ حEق� وEأKن
﴾ ... ال̀ساعEةK ل رEيIبE فLيهEا 

 أي ن̀بهE ال تعال البشر إل قصة الفتية ليدرسوها ويناقشوها
 فيعلموا من ذلك أن وعد ال بعصر الفت حقيقة وأنه ل شك ف أن

.الساعة آتية 

 ولقد جاء بالفعل عصر الفت الذي أنذر بقدومه ال تعال
  . فالسلمون اليوم ف كل أناء العالورسوله صلى ال عليه وسلم

 مستهدفون ومعرضون للرهاب بواسطة ‘حرب على الرهاب’
 هي مرد تكرار ‘للحرب على السلم’ الت تصفها السورة .

 والقصة تعي القارئ على إدراك أن واقع تلك الرب إنا هو علمة
 من علمات الساعة . تعيننا القصة على أن ندرك أن ‘قوم الدجال’

 الذين يشنون الن حربا£ على السلم إنا هم يأجوج ومأجوج .
وهم قوم يعلنون أن ال تعال قد اتذ ولدا£ .
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 ولكي ننجو من تلك الرب بإيان سليم ينبغي على السلمي
  . كان جوابم على الرب علىالقتداء بفتية سورة الكهف

 السلم ف زمنهم هو تنب الصطدام الباشر بتلك العاصفة البيثة
وتفضيل النسحاب الستراتيجي واللجوء إل الكهف .

 والرب على السلم اليوم سوف تشتد حت تHفNرEضE ف النهاية
 :دكتاتورية إسرائيلية مسيحانية دجالة خبيثة على العال بأسره

 سياسية واقتصادية ومالية وبالطبع عسكرية كذلك . ولكن على
 إسرائيل أن تشن حربا£ بل حروبا£ كبية قبل ذلك . هذه الروب

 قد تشتمل على اعتداء أمريكي هندي على النشآت النووية
 الباكستانية  يتزامن مع اعتداء إسرائيلي على مؤسسات إيران

 النووية . وربا تستعمل أسلحة نووية ف هذه العتداءات . والعمل
  ف مومباي (والذي وقع قريبا£ من9-11 الرهاب الشابه لعتداء

 وقت إتام هذا الكتاب) يهدف ف ناية الطاف إل التمهيد لذا
 العتداء على الباكستان لتصفيتها من النادي النووي . وعندما

 تفلح الروب الكبية ف إزالة كل هذه العقبات ، ستHفNرEضH بنجاح
 دكتاتورية عالية على البشرية جعاء . وحينئذ سيشهد العال

 اضطهادا£ عظيما£ بيث أن السلمي سيضطرون إل اتباع استراتيجية
 النسحاب من مسار عاصفة يأجوج ومأجوج البيثة وذلك
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 باللجوء إل أماكن كالرياف النائية . وقد توقع النب صلى ال
عليه وسلم ميء زمن كهذا تاما£ ونصحنا بايلي:

 عن أب سعيد الدري رضي ال عنه أن رسول ال صلى
 يوشك أن (أي يقترب الزمن الذي: "ال عليه وسلم قال

 فيه) يكون خي مال السلم غنم يتبع با شعف (رؤوس)
 البال ومواقع القطر (مواضع نزول الطر) ، يفر بدينه من

 الفت (يهرب خوفا من أن يفت ف دينه ، ويوض ف
"الفساد مع الائضي ).

(صحيح البخاري)

 ولبد من هذه التمعات النائية لوجود الرية الكافية لتربية
 فتيان مسلمي ليصبحوا رجال£ ونساء لم أصلب من حديد وفولذ

 . وهؤلء السلمون هم وحدهم القادرون على الستمرار ف
 مقاومة الضطهاد . هم وحدهم سيأبون الضوع والسالة
 للدكتاتورية السرائيلية السيحانية البيثة الت مازالت تظلم

 السلمي البرياء وتتمسك بالثمار الدامية لطغيانا ف الرض
القدسة خاصة .

 لبد لي دين أو فكر يمل دعوى القيقة أن يكون قادرا
 على تفسي واقع أحداث مدهشة كهذه الدكتاتورية العالية
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 السياسية والقتصادية والالية والعسكرية الت تنهض اليوم فوق
  . وواضح أن هذه الدكتاتورية مرتبطة بالدور الغامضالبشرية كلها

 الذي تلعبه دولة إسرائيل ف العال . والخفاق ف تفسي مثل هذه
 الحداث سيشكك على القل ف دعوى القيقة . وذلك لن هذه

 تشتد وعيدا£ بإعلن وتثبيتحسب نظام معي العلمات الت تدث 
 هوية الرابح ف السابقة بي الديان والفLكKر والفLرEق . ونقول إن

 هذه الحداث ينبغي أن يHعIتEرEفE با كأشراط من ‘علمات
الساعة’ .

 الندوسية واليهودية والبوذية والنصرانية والسلم والتحالف
 الورب اليهودي النصران الذي صنع الضارة الغربية العلمانية
 الديثة كلهم يتنافس ف دعوى القيقة ، وهذا الخي أعلهم

. فكيف يفسرون المور الغريبة الت تدث ف العال ؟صوتا£ 

 منذ ألف وأربعمئة سنة تنبأ النب العرب ممد صلى ال عليه
 وسلم الذي كان أميا£ ليقرأ وليكتب ول يغادر جزيرة العرب الت

 ولد فيها إل ف رحلت عمل إل دمشق ، تنبأ بدوث أمور غريبة
  . وبيzن أنا من ‘علمات الساعة’ . تنبأجدا£ ف النهاية ف عالنا

مثل£ بايلي:

التشبهات من النساء بالرجال" . تلبس النساء" 
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 الن السترة والسروال وحت ربطة العنق ف ‘أزياء
 عمل’ رجولية جدا£ . وإن امرأة كانت تعمل ف

 فندق هلتون ف ترينيداد (الذي يديره مسلم) لدة
 أربعة عشر عاما£ واعتHر[ف لا بسن عملها ،

 عوقبت مؤخرا£ ونيت جانبا£ لنا رفضت زي
 عمل يشبهها بالرجال ، با فيه ربطة العنق .

 واليوم تلبس النساء الينس الزرق الذي يبدو
 كنسخة طبق الصل من سراويل الرجال . وهذا

 يدث كنتيجة للثورة النسوية الت كان السيح
 الدجال عقلها الدبر . وهو الذي أضل النساء

 وسول لم التفريط بدورهم الوظيفي كزوجات
 وأمهات ، وسول لم ماولة لعب دور الرجال

 بدل عن ذلك . وبسبب ذلك نشأ كثي من
 الحداث بي يدي أمهات تشتغل جزأ£ من وقتها

 وأدى ذلك إل أضرار جسيمة لم . وبعض
 النساء تلبس لبس الرجال ويوحي بالذكورة
 بيث توي إليهن أفئدة النساء وتنفتح الفرص

لصنع علقات جنسية شاذة بي النساء .
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نساء كاسيات عاريات" . انتشر الن عري" 
 اللبس بي النساء اللت تأثرن بثورة الدجال

 النسوية الديثة . ف البداية كPشLفت الساق من
 تت الركبة . ث ارتفعت حاشية الثوب حت

 علت فوق الركبة وكادت تكشف عن اللبس
 الداخلية . وازدادت اللبس ضيقا£ حت ل يبق

 مال للخيال لن ‘المتلكات النثوية’ أصبحت
 معروضة . واستHبدLل ‘لباس السباحة الكون من
 قطعة واحدة’ "بالبيكين" ث استبدل هذا الخي

 ‘بالثونغ’ ، وهذا سيستبدل ف النهاية با ل يHعلم .
 وكانت الثورة النسية النتيجة الطبيعية للعري

 النثوي وهذا جعل النس مبتذل كضوء الشمس
 . وأصبح الزواج وعهود الزواج مرد عقبات ف

 طريق ‘النس كضوء الشمس’ . وتعرض الزواج
 كنظام اجتماعي للهجوم بيث أنه يوشك أن

 يتفي . والنس الباحي والجوم على الزواج
 بدورها يربان السرة كنظام اجتماعي وذلك
 لبد أن يؤدي إل انيار التمع . ومن يغضض

 بصره عما حرم ال ندعو ال أن يل بصره
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الداخلي نورا£ . آمي .

التشبهي من الرجال بالنساء" . ليستطيع" 
 الرجل أن يرتدي لباس النساء وعلى وجهه لية .

 إن اختفاء اللحية من وجوه الرجال قد حدث
 فعل£ ف الضارة الغربية الديثة ، وتأثر سائر عال

 الرجال بذا النحو ، كل ذلك يعل تقق هذه
 النبوءة العجيبة الرتبطة بالدجال مكنا£ ف ناية
 المر . إن اللحية السعودية الت هي ‘عذر عن

 لية’ قد ظهرت ف قلب دار السلم ، ث ضاهأ
 ذلك شيوخ جامعة الزهر – العهد الشهي

 للدراسات السلمية العالية – فحلقوا لاهم
 بكاملها . ومن الؤكد أن الرجل الذي يرتدي

 ملبس النساء يرغب ف اجتذاب الرجال . وعلى
 ذلك فإن انتشار الشذوذ النسي من علمات
 الساعة . والعال الغرب الذي يدعى ديقراطيا

 يفرض منهجه النحرف للشذوذ النسي بل حياء
 على الدارس . وقد نبه مسلم كندي الؤلف إل

 ما ينتظر البشرية والسلمي: "نواجه معضلة كبية
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 هنا ف كولومبيا البيطانية . لقد عينت الكومة
 رجلKيIن شاذ×يIن جنسيا (يعيشان معا£ كزوج

 وزوجة) لراجعة منهاج الدارس . لقد أعطي
 هذان اللذان ل يستطيعان إناب الطفال حق

  من غيهم الذين ينجبون%99القرار بشأن 
 الطفال ! ويتطلب النهاج الديد أن يHعEل×مE كل

 طفل من الروضة إل الفصل الثان عشر أن
 الشذوذ النسي مقبول اجتماعيا£ وأخلقيا£ . ول

 يق لي مدرس أن يأب ذلك . ول يق لي
 ملس إدارة مدرسة أن يرفض . وسوف يHعEل×م

 الطفال أن لم الق ف الشك ف قLيEم والديهم .
 ولكن ل يق لطالب أو والد أن يشك ف قيم

 الشاذين . وتصر الكومة على رفض أي حجج
 دينية معارضة لراجعة منهاج الدارس . وما سيأت

 ف العام القادم أسوأ حيث ستHلNزEمH حت الدارس
 الاصة باتباع النهاج الع̀دل . وستجب الدارس

 السلمية على اتباع ذلك تت التهديد باللحقة
 القانونية." إذا£ يبدو أن التغيي اليكلي وإعادة

 التعريف لسلوك وأدوار الرجال والنساء ف
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 العلقات النسية وف التمع -كمقدمة لتغيي
 التمع – ها نتيجة لزمة عن ثورة الدجال

النسوية الديثة .

يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير" . ل تنتشر" 
 الصور العارية مصادفة: صور الLماع الواضحة

 متاحة الن لعامة الناس على بعد نقرة واحدة من
 عناوين الواقع الرئيسية على النترنت لياهو

 وهوت ميل وعلى الرائي الكابل وف حوانيت
 الفيديو على قرنة الشارع ف الدن حول العال .

 وإنا هو تقق مسرحي لذه النبوءة . وتشي
 النبوءة أيضا£ إل أن زمنا£ سيأت يفضل فيه من

 يكون تت سيطرة الدجال أن يامع ف الطريق
 على الماع ف البيت . و حدوث الماع فعل
 ف الدائق العامة والعربات ف الدن الكبى ف
 العال الورب الغرب العلمان الديث هو تقق
 لذه النبوءة . وتوشك مومباي ودب وكراتشي

 وجاكرتا وأنقرة وغيها أن تتلئ بالصور العارية
وأن يقتدي فتيان هذه الدن بغيهم ف ‘الرح’ .

81



 وينبغي أن يتوقف القارئ ليفكر ويتبصر ف أمر
 : من ملبس النساء الضيقة ننتقل إلهذه الركة

 التكشف العابر ف العلن (فلشنغ) أثناء الناسبات
 مثل كرة القدم أو الفوتبول ث يصبح ف النهاية

 الماع العلن مقبول£ . ربا يHفK̀سرH تفضيل الماع
 العلن بأنه العاقبة النهائية للشهوة الت ل تشبع
 والدمان النسي اللذKيIن نشآ كمنتوج جانب

 للثورة النسية . من المكن أيضا£ أن هناك هندسة
 وراثية شيطانية حاذقة للمأكولت والشروبات
 والعقاقي الورمونية (فياغرا مثل£) تسبب شهوة

جنسية ليكن السيطرة عليها .

أن تلد المة ربتها" . هذه إشارة إل نوع من" 
 العبودية يكون ف ناية التاريخ حيث تصبح أرحام

 النساء الستعبدات ف فقر مستمر وفاقة مصانع
 لمل أطفال النساء (من الطبقة العليا أو الوسطى)

 اللئي أصبحن عقيمات من جراء ثورة الدجال
 النسوية . إن القتصاد القائم على الربا حيث
 النقد يHقNتEرEضH بالربا والعملت الكاذبة الورقية
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 البنية على الغش الطلق والت ل يكن استرداد
 قيمتها الت تتناقص باستمرار ، هذا القتصاد قد
 سجن الناس ف فقر مستمر ومتزايد بينما أنشأ
 نبة غناها دائم ومتزايد . إن القتصاد الربوي
 الذي نشأ ف الضارة الغربية الديثة قد حبس

 البشرية جعاء ف قبضته السامة . ث إن ثورة
 الدجال النسوية تعل النساء عقيمات إذ يسعEيIن

 للستيلء على وظيفة الرجل الالية ف التمع
 وبالتال يؤجلن المل حت يفوت الوان فيحتجن
 إل رحم مستأجر (أم بديلة) . وتؤتى الم البديلة
 أجرها بعد ولدة الطفل ث تعود إل العبودية بينما

 تدخل ابنتها ف طبقة السياد الت تسيطر على
العبيد ، وبذا تلد المة ربتها .

وأن ترى الفاة العراة العالة رعاء الشاء" 
 يتطاولون ف البنيان" . يقتدي سائر البشر

 بإخلص بناطحات سحاب ماناتن . ويفعلون
 ذلك عن اقتناع عقائدي بأن البان العالية شعار
 التقدم ومنبع الفخر . يعتقدون أن البان الرتفعة
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 تعلن للعال أن غي الوربيي ، الذين عندهم برج
 بتروناس التوأم ف كوال لبور ، أو برج سونغدو

 إنتشيون ف سول ، أو ‘البج’ ف دب وغيهم
 هم الن متساوون مع الغرب الديث ‘كمجتمع
 متطور’ ول يعودوا فقراء ومتأخرين . والواقع أن

 هؤلء لم عقول "الفاة العراة العالة رعاء
 الشاء" . وف العال العرب ند أن أعراب (بدو)
 زمن الرسول صلى ال عليه وسلم الذين وصفوا

 أحيانا£ "بالفاة العراة العالة رعاء الشاء" يتنافسون
 اليوم ف الكويت والمارات ودب والسعودية ف

ارتفاع مبانيهم ف تقيق حرف للنبوءة .

وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلم" 
 وأPكNر[مE الرجل اتقاء شره" . تققت هذه النبوءة ف

 أناء العال اليوم وحت ف جزيرتنا الكاريبية
 ترينيداد ، ولكن ليس ث مكان ف الرض حدث

فيه ذلك باستمرار ووضوح مثل أمريكا .

ويكثر الرج ، قيل وما الرج؟ قال القتل" . وقد" 
 بي النب صلى ال عليه وسلم أن القتل الذي
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 سيشيع ف التمعات ف العصر الخي (اليوم
 الخLر) سيكون عشوائيا وبل معن بيث أنه "ل

 يدري القاتل ف أي شيء قKتEلK ، ول يدري
 القتول على أي شيء قPتLلK " . وتنبأ كذلك بأن

 كل يوم سيكون أسوأ من سابقه . وف أناء
 العال اليوم ند أن جرائم العنف تفاقمت

 ولتستطيع أي حكومة السيطرة عليها . ولكن
 الضارة الغربية وخاصة الوليات التحدة تتميز
 بأنا أكب مرتكب جرائم القتل الدعومة من قبل

الدولة .

 وبالضافة إل النبوءات الذكورة أعله هناك نبوءات عن
 أحداث تHعEد� من ‘علمات الساعة’ ، ولكن أهها هي الت تتحدث

  . فمثل£ تنبأ النب عليه الصلةعن مصي القدس والرض القدسة
 والسلم بعودة السيح القيقي عيسى ابن مري العذراء عليهما

السلم:

 :عن أب هريرة قال رسول ال صلى ال عليه وسلم
 "والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مري

 حكما عدل ، وإماما مقسطا ، يكسر الصليب ، ويقتل

85



 النزير ، ويضع الزية ، ويفيض الال حت ل يقبله أحد
 وحت تكون السجدة خيا£ له من الدنيا وما فيها." ث يقول

 وإن من  أهل الكتاب   إل﴿ أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم 
 ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم

)4 من سورة النساء 159 (الية £﴾شهيدا

(صحيح البخاري)

  فحسب نظام معي ونصف الن أحداثا£ مدهشة مازالت تقع
 أناء العال وكلها مرتبطة بالرض القدسة . ول يكن تفسي هذه

 الحداث إل بالرجوع إل نبوءات الرسول صلى ال عليه وسلم
 عن علمات الساعة وخاصة تلك التعلقة ‘بقوم الدجال’ وهم

يأجوج ومأجوج:

ابتدأ ما يسمى ‘بتحرير’ الرض القدسة عن 
 طريق الكفاح السلح ‘بالروب القدسة’ الت

  .  وتلك ‘الروبتسمى الروب الصليبية
  بعد قرابة1917القدسة’ أPعلLنE أنا انتهت عام 

 ألف عام من بدايتها عندما انتصر اليش البيطان
 على اليش العثمان السلم . وعندما دخل

 النرال البيطان ألينب القدس منتصرا£ ف أكتوبر
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  أعلن قائل£: "اليوم انتهت الروب1917عام 
 الصليبية" . والواقع أن الرض القدسة احتHل×ت
 واستHعب[دEتI وما حHر�رEتI . إن الروب القدسة
 الوربية (أي الروب الصليبية) ضد السلم

 والسلمي مازالت قائمة . إن الحتلل العسكري
 النليزي المريكان السرائيلي للعراق

 وأفغانستان ، والحتلل بالنيابة للصومال
 والملكة العربية السعودية والباكستان ولبنان

 والردن ومصر وغيها كلها أمثلة لستمرار تلك
الرب القدسة .

 التميزون عنرجوع اليهود من بن إسرائيل) 
 يهود الزر الوربيي الذين ل ينتسبون لبراهيم

 عليه السلم) إل الرض القدسة ليستردوها
 كأرضهم الاصة بم . وكانوا قد طPر[دوا من تلك
 الرض قبل ألفي سنة وحرم عليهم ال أن يعودوا

 إليها ليستردوها (إل أن يأت العصر الخي أي
 اليوم الخLر وتفتح يأجوج ومأجوج) . ولكن
 أثناء هذا السترداد واسترجاع ملكية الرض
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 القدسة تورط يهود بن إسرائيل ف أفظع وأوحش
 ظلم للبرياء من الفلسطينيي غي اليهود الذين

يسكنون الرض .

 إعادة إنشاء دولة إسرائيل ف الرض القدسة. 
 دHمzرت قبل ألفي سنة بأمر من ال دولة إسرائيل

 القدسة الت أنشأها النبيzان داوود وسليمان
 عليهما السلم . وكانت تلك الدولة قائمة على

 التقوى والق والقسط . واستHبIدLلKتI الن
 بإسرائيل دجالة مبنية على الكفر والكذب

والداع والعدوان والظلم التزايد على الدوام .

الركة القائمة ف الضارة الغربية باستعمال 
 الروب العدوانية الستمرة والظلم السياسي

 والقتصادي للوصول إل ثلث دول حاكمة
  حيثاليمنة البيطانية . الول كانت للعال

 كانت بريطانيا  الدولة الاكمة للعال الديث .
  حيث صارتاليمنة المريكيةتل ذلك 

 الوليات التحدة المريكية الدولة الثانية الت
 حكمت العال . وأخيا£ ينتظر العال الن قدوم
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  حيث تصبح إسرائيل الدجالةاليمنة اليهودية
 الدولة الثالثة والخية الت تكم العال . ولقد

 اضطر العال إل مواجهة حربي عاليتي قبل أن
 تل الوليات التحدة المريكية مل بريطانيا

 كدولة حاكمة للعال . وبشكل ماثل يشهد العال
  الت ستخوضهاأم الروبالن بدايات تنم عن 

 دولة إسرائيل (بساعدة الوليات التحدة
 وبريطانيا والناتو وما أشبهها) وتل من خللا

 مل أمريكا كدولة حاكمة للعال . وعندما يدث
 ذلك تنفضح الكذوبة القائلة إن إسرائيل أنشئت
 كوطن لليهود فضحا£ كامل£ ونائيا£  . والواقع أن

 أوربا كافحت لدة ألف سنة ‘لتحرير’ الرض
 القدسة لكي تصنع إسرائيل إمبيالية لتحكم العال

بأسره ف النهاية .

 ونعتقد أن أم الروب هذه ستحاول بشكل
 أساسي أن تدمر قدرة الباكستان وإيران على شن

 حرب نووية على الطلق ، وأن هذا بدوره
 (أنظر الفصلسيمهد الطريق لتدمي العرب 
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 السابع) . إن شال الباكستان وكل إيران
 وأفغانستان والعراق كلها تقع جغرافيا£ ف حدود

  القدية حيث سينشأ جيش مسلم -كماخراسان
 أخبنا النب ممد صلى ال عليه وسلم – سيحرر

 كل قطر مضطهد ف طريقه إل القدس ولن
 يستطيع أحد إيقافه . وعندما تشن إسرائيل تلك

 الرب فإنا ستسيطر ل على قناة السويس
 فحسب بل على كل النفط ف الليج العرب ،

 وعندئذ سيوائمها ارتفاع أسعار النفط ف الوقت
 الناسب ومايتبع ذلك من انفاض ل يكن عكسه

 ف قيمة الدولر المريكي (لن ‘سعر’ و‘بيع’
 النفط مرتبطان بالدولر) ، وستسيطر إسرائيل

 على اقتصاد العال سيطرة تكنها من اللول مل
الوليات التحدة كدولة حاكمة للعال .

 إن انيار الدولر المريكي وإمكانية زواله لمر
 بالغ الهية بالنسبة لسرائيل لنه سيؤدي ف

 النهاية إل تدمي كل عملت العال الورقية الت
  . وعندئذ ستحل النقودليكن استبدالا بقيمتها
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 اللكترونية اللنقدية الت يتحكم با النظام
 الصرف العالي الذي يسيطر عليه اليهود مل

 العملة الورقية وينشأ نظام نقدي جديد ليكن فيه
 إجراء أي تبادل أو نقل مهول السم للنقود .

 فكل حركة مالية سيكون لا أثر إلكترون
 وستعطي قواني مكافحة الرهاب إسرائيل

 السلطة القسرية على كل النقد ف ذلك النظام
 النقدي العالي ، ويهد الطريق لقامة دكتاتورية
 عالية مسيحانية خبيثة . وعندما تستلم إسرائيل

 حكم العال فإن علماء الغرب العلمانيي والنHخEب
 السياسية والقتصادية حول العال سيقومون
 بتمارين رياضية عقلنية عجيبة لدعم إعلن

 النهاية السيحانية (الل علمانية) للتاريخ .
 وسيضطرون لفعل ذلك لن الاكم الذي

 سيحكم العال من القدس سيعلن أنه السيح !
والواقع أنه سيكون السيح الدجال .

المثلن ف تلك السرحية الستمرة اللذان يملن 
 مسؤولية إناز كل ماذكر أعله وماسيحدث
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  . ولقدقريبا£ ها النصارى واليهود الوربيون
 تصالوا رغم خلفاتم العميقة وتباغضهم لينشئوا

 تالفا£ يهوديا£ - نصرانيا£ أوربيا£ تولدت منه
 الضارة الغربية العلمانية الديثة .  هذه الضارة
 اللحدة أساسا£ والفاسدة بشكل عجيب ، حيث

 يستطيع الرجل أن يتزوج رجل£ آخر قانونيا
 مازالت تبهر العال بثورة علمية وتقنية تغي وتعيد

صنع العال كله مرة تلو الخرى .

 فما الذي يفسر التصال الغامض بي اليهود والنصارى
 الوربيي والذي مهد لنشاء الصداقة والتحالف بينهما ؟ لقد كان
 النصارى يتهمون اليهود بالسؤولية عن صلب عيسى الذي يعبدونه

  . بل إن القرآن نفسه سجل افتخارهم بذه السؤولية (اليةكإله
):4 من سورة النساء 157

﴾وEقKوIلLه[مI إ̀نا قKتEلNنEا الKسQيحE عLيسEى ابIنE مEرIيEمE رEسHولK ال...﴿ 

 وبا أنم ليعترفون بكونه السيح ول بأنه رسول ال فالقولة
.تكم 

 لبد أن هناك شيئا£ يفسر التصال و الصداقة والتحالف فجأة
 بي النصارى واليهود الوربيي وكذلك هويتهم الديدة العلنة
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 . ولشك أن حوادث القتل النازية لليهودكحلفاء أو قوى متحالفة 
 ف أوربا (مايوصف أحيانا£ بولوكوست اليهود) أثناء الرب العالية

 الثانية لعبت دورا£ نفسيا£ استراتيجيا£ ف إبقاء الوربيي النصارى
 متلئي بالشعور بالذنب وأن ذلك سهzل تنفيذ ذلك التصال التاريي

 . ولذلك كان التحكمون بالسلطة ف الضارة الغربية متحسسي
 تاه دعوى الولوكوست وحرصوا باستمرار على إسكات الذين

 يشككون ف صحة رقم ‘الليي الستة’ . إن سلوكهم الغريب
 لعلقة له بصحة أو بطلن النقد التاريي . وإنا ليريدون أبدا

تفيف وإضعاف الغراء الزائف الذي استعمل للربط بي الشعبي .

 ولقد أدهش التحالف الغامض ف أوربا العال بصنعه حضارة
 غربية علمانية حديثة ذات ثورة فريدة علمية وتقنية مستمرة أنتجت

 . وشرع التحالف ف استعمال قوته الكتشفةله قوة ل سابق لا 
 لغزو واحتلل واضطهاد وإخضاع واستعمار معظم بقية العال من
 دون أوربا . وكذلك ولول مرة ف التاريخ حكمE تالفH شعبي
 العالK بأسره . واستHعمل الضطهاد والخضاع الوحشي ضد غي

 الوربيي بكثافة ، خاصة£ ضد العرب والسلمي ، ومHو�هE عليه
 مؤخرا£ بجة تصادم الضارات . ومازال هذا الظلم مستمرا£ حت

 اليوم ف الصومال وشال غرب الباكستان ولبنان وأفغانستان
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 والعراق وإيران وف أي مكان يقاوم فيه السلمون الطغيان . وف
 طرف من هذا  التصادم الصليب الستمر ند ضحية بريئة هي

 الضارة السلمية بينما ند على الطرف الخر مايسمى بالضارة
 اليهودية النصرانية مهووسة بشن حروب ظالة مقدسة لجل

إسرائيل لسباب غامضة .

 وعلى مر الزمن تظاهر هذا التحالف الغامض اليهودي
 النصران مادعة£ بإلغاء الستعمار ف البلد غي الوربية ولكن قبل

 أن يدث ذلك وHضLعت مؤسسات ف الكان الناسب لستمرار
 (استعمارهم) بواسطة التلعب والتحكم بايسمى‘جهادهم’ 

‘العال الرر من الستعمار’ عن طريق من ينوبون عن الستعمر .

 وإحدى هذه الؤسسات هي الدولة العلمانية الديثة البنية
  . كانت الضارة الوربية النصرانية واليهوديةعلى الشرك بال

 مبنية على اليان بال وسيادته العليا .  أعلنت النصرانية الوربية
 إيانا بالقوق اللية للملوك الت يديرها ‘مثل ال ف الرض’ أي
 كنيسة روما . ولكن بسبب تغيات ثورية وغامضة حلت بأوربا

 النصرانية ل تعد هذه الضارة تعترف بسيادة إله إبراهيم عليه
 السلم . ل تعد  تقبل أن سلطته وشرعه هي العليا . ‘الدولة

 العلمانية الديثة’ أصبحت الن هي السيادة وهذا شرك . وسلطة
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 وشرع الدولة العلمانية الديثة أPعIطLيا القام العلى وهذا شرك أيضا
 .وأصبح للدولة الق أن تقول هذا حلل (أي قانون ومسموح به)

 لشيء حرمه إله إبراهيم عليه السلم (أي قال إنه غي قانون
ومنوع) وفعلت الدولة ذلك وهذا شرك أيضا£ .

 أما الضارة اليهودية فبنيت على أسس دولة إسرائيل القدسة
  . وإسرائيلالت أسسها النبيان داوود وسليمان عليهما السلم

 القدسة اعترفت بسيادة ال وبأن سلطته وشرعه أعليEيIن . وقد نبذ
 يهود أوربا فكرة الدولة هذه عندما تقبلوا الدولة العلمانية الديثة

 وشركها بال تعال . كثي من آيات القرآن الكري تبي بوضوح أن
  من سورة الكهف26السيادة ل ليشاركه فيها أحد (مثل£ الية 

  من سورة2 والية 17 من سورة بن إسرائيل 111 والية 18
) .25الفرقان 

 وبعد حبس النسانية ف قالب الدولة العلمانية الديثة تEوÈجه
 التحالف اليهودي النصران إل حبس نظام الدول العلمانية بكامله

 (الت خلفت عصبة المم) . وصنعوا هذهف منظمة المم التحدة 
 النظمة بيث يستطيعون التحكم با واستعمالا للتحكم ببقية العال

وتغييه .

 وموضوعا الدجال ويأجوج ومأجوج ف نطاق ‘علمات اليوم
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.الخر’ يفسران كل ما ذكر أعله 

 ومن تلك الؤسسات نظام النقد الذي يستعمل عملت ورقية
 ل يكن استبدالا بقيمتها صHم�مEتI بداع وفرضت على العال الرر

 . واستHعمLل هذا النظام النقدي الراف البن علىمن الستعمار 
 الداع إطلقا£ لنهب الماهي الت قاومت حكمهم ف أناء العال .
 واستعمل أيضا£ للب الغن إل من خضع لم وناصرهم .  وبذلك
 وقع بعض السلمي ف ‘نار’ الدجال بينما تتع آخرون ‘بياه نره

 الباردة’ . فأما جاهي السلمي ف متمعات كالصومال وبنغلديش
 وإندونيسيا الذين قاوموا الدجال فأصبحوا فقراء مبوسي ف الفاقة

 ، وأما الائنون من يسمى بالنخبة السلمية الذين ينتمون إل
 الكومات العميلة للغرب والذين خدموا مصال أعداء السلم

فازدادوا غن .

 وأصبح النيه السترلين البيطان العملة الدولية عندما
 . وتتعتأصبحت بريطانيا أول دولة حاكمة للعال الديث 

 بريطانيا بالسيطرة على النقد لزمن طويل - وبالضافة إل جعلها
 العاصمة الالية للعال – فقد أعطتها هذه السيطرة القدرة على

 حكم العال . ث حلت الوليات التحدة المريكية مكان بريطانيا
 كدولة حاكمة وبالتال فإن الدولر المريكي حل مكان النيه
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 السترلين كعملة دولية . ولKعLبE تت�ع أمريكا بالسيطرة على النقد -
 بالضافة إل جعلها العاصمة الالية للعال – دورا£ استراتيجيا£ ماثل

ف إعطائها القدرة على حكم العال .

 وتشي الدراسة النطقية لنبوءات النب ممد صلى ال عليه
 وسلم بشأن علمات الساعة إل أن هناك دولة ثالثة وأخية حاكمة

 . ولكي يدث ذلك يب أن يلللعال ستنشأ لتحل مكان أمريكا 
 نظام نقد جديد مكان البنية القائمة على أساس الدولر المريكي .

 وسيكون هذا مشابا£ لا حدث عندما حل النظام الال مكان
النظام البن على النيه السترلين .

 سينشأ النظام النقدي الديد من نظام مصرف عالي مركزي
 . وسيستعملالتحكم ويكون عبارة عن نقد إلكترون ل نقدي 

 التحكمون بالنظام الصرف سيطرتم الت ل يسبق لا مثيل على
 النقد اللكترون اللنقدي لتنفيذ منهاج دولة إسرائيل السري .

 وبذلك تل إسرائيل مكان إمريكا كالدولة الثالثة والخية الاكمة
 للعال . وقد بدأ الشيكل السرائيلي يزداد قوة بسرعة بينما ينهار

 الدولر المريكي . حت اليورو أصبح يصعب عليه التنافس مع ما
 ، أل وهو الشيكل 2008أصبح أقوى عملة ف العال منذ بداية 

 السرائيلي . والسرائيليون أنفسهم بدؤوا يدركون أن قوة الشيكل
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علمة على أن إسرائيل ستصبح مركز العال .

 إن إفسادE النقد الوصوفE أعله ون̀و نظام النقد طورا£ بعد
 طور ، والذي سيصل إل أوجه قريبا£ بكم إسرائيل للعال ، ليكن

 تفسيه من غي الرجوع إل الدجال ويأجوج ومأجوج ف نطاق
.علمات اليوم الخر 

 وكان من تلك الؤسسات أيضا£ نظام التعليم العلمان الذي
 . إن عEلNمEنEة العلم ( أي جعلهتHتEو�جHهH الامعة العلمانية الديثة 

 علمانيا) أدت ف النهاية إل التفسي العلمان للكون والواقع حيث
 تلشى موضوع علمات الساعة من الذهان . ل تعد البشرية
 العلمانية الديثة تؤمن بوجود اليوم الخLر ، فعلمات الساعة

أصبحت موضوعا£ لمعن له .

  .وقد رد القرآن على هذا الغسيل الدماغي العلمان للبشرية
 والرد ف سورة الكهف ، نفس السورة الت عÈرفKتI موضوع يأجوج

 ومأجوج . تصف السورة عنصر اليال ف كيفية معالة البشرية
 العلمنة لوضوع الساعة والياة الخLرة . هذا رجل غن أفسده ماله
 حت اعتب نفسه شخصا£ ذا قيمة يتميز عن ذلك الرجل الفقي الذي

 ﴿ وEمايعتب غي ذي قيمة بسبب فقره . يقول الغن عن الساعة: 
 ﴾أKظPن� ال̀ساعEةK قKائLمEة£ وEلKئLنI رHدLدت� إلKى رEب�ي ل�ج[دEن× خEيIرا£ مLنIهEا مHنIقKلKبا£ 
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 ) أي حت لوجاءت الساعة فسأجد18 من سورة الكهف 36(الية 
 41 من سورة فصلت 50لنفسي مرجا£ أفضل ! (أنظر كذلك الية 

 )34 من سورة سبأ 3والية 

 إن موضوع اليوم الخLر وعلماته الت تشتمل على عودة
 عيسى عليه السلم والدجال ويأجوج ومأجوج وغيها تيز بي

 الؤمني الذين يؤمنون باليوم الخر والكافرين الذين يرفضون هذا
﴿: العتقد ويزدرون ذلك ‘اليوم الخر’ ويستعجلونه استهزاء به

 يEسIتEعIج[لP ب[هEا ال×ذLينE ل يHؤIمLنHونK ب[هEا وEال�ذLينE آمEنHوا مHشIفLقPونK مLنIهEا
 وEيEعIلKمHونK أK̀نهEا الKق� أKل إن× ال�0ذLينE يHمEارHونK فLي ال̀ساعEةL لKفLي ضEلل

 bيدLعEبل إن القرآن يقرر أن42 من سورة الشورى 18﴾ (الية ب . ( 
 ﴿ إن× ال̀ساعEةK لتLيEة� ل رEيIبأكثر الناس ف النهاية لن يؤمنوا بالساعة 

 KونHنLمIؤHال̀ناس[ ل ي EرKثNكK̀ن أLكKلEا وEيهL40 من سورة غافر 59﴾ (الية ف( 

 اتدت العلمانية والادية الوربية وتظاهرتا على تطيم الثقة
 . و تبدzلK شيئا£ فشيئابالدين وبالتال تطيم اليان باليوم الخر 

 العالKم غي الورب السمى مررا£ من الستعمار حت اندمج ف
 النهاية مع أوربا وصHن[عE متمعe عالي واحد ليؤمن بال . وعندما

 كانت العولة ف طريقها البطيء والؤكد إل هدف تويل النسانية
 كلها إل متمع عالي واحد ليؤمن بال ، ابتدأ غي الوربيي ف
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 النصراف عن طريقة الياة الدينية وشرعوا بدل£ عن ذلك ف تقليد
 طريقة الياة الغربية العلمانية الفاسدة والت أساسا£ لتؤمن بال .

 وكان هذا إنازا£ مشؤوما£ حققه التحالف الغامض بي يهود
 ونصارى أوربا ، ذلك التحالف الذي صنع الضارة الغربية

العلمانية الديثة .

 ولكن هذه الضارة لا هوس أكب يكمن فيما هو أبعد من
 استعباد البشرية جعاء واستيعابا ف متمع عالي واحد فاسد

  . كان التحالف الغامض اليهودي النصران الوربوليؤمن بال
 مهووسا£ ‘بتحرير’ الرض القدسة لجل اليهود ، ومهووسا

 بإرجاعهم إل الرض القدسة ليستردوها كأرضهم الاصة بم ،
 ومهووسا£ بإعادة إنشاء دولة إسرائيل ف الرض القدسة ،

 ومهووسا£ بدعم ومساعدة إسرائيل لتنمو وتقوى حت تصبح قادرة
على لعب دور الدولة الاكمة للعال .

 إن تفسي علمات اليوم الخر ف العال الديث يثبت صحة
 دعوى القيقة للسلم لنه يفسر لغز تصال اليهود والنصارى ف

 أوربا وماتله من إنشاء حضارة غربية علمانية وأساسا£ لتؤمن
  . إن ما يفسر التحالف اليهودي النصران هو الدجال ويأجوجبال

ومأجوج . وها يفسران هوس الضارة الوربية بالرض القدسة .
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 وتثبت صحة دعوى القيقة للسلم أيضا£ من خلل مقدرته
 على تنبؤ الحداث الت ل تدث بعد ، وخاصة فيما يتعلق بصي

  . إن القرآن قد أعلن برأة مقدرته على تفسي كلدولة إسرائيل
  من89﴾ (الية ﴿ وEنÈزلNنEا عEلKيIكE الكLتEابE تLبIيEانا£ لLكPلn شEيIء�... شيء: 

)16سورة النحل 

على الفرق السلميةالرد 

 هناك كثي من أهل الفرق اليوم يقرعون طبول الغضب
  .ويصفون أنفسهم بأنم وحدهم هم الؤمنون الراشدون

 ويستمتعون بانتقاد غيهم من الفرق وخاصة أهل التصوف
 ويقولون إنم ضالون ، ويتوسعون ف مناقشة التفاصيل التافهة

 ويركزون على الواضيع الثانوية . وهذا الكتاب يوجه النظار إل
 تنافس الفرق ودعاوى القيقة العقائدية ويتحدى تلك الفرق أن
 تقدم أباثا£ علمية عن ‘علمات اليوم الخر ف العصر الديث’

حيث ند الدجال ويأجوج ومأجوج .

 وربا ليعلم بعض القراء أي شيء على الطلق عن الفرق
  . ورباالسلمية ولذلك سنقدم معلومات عن بعضها على القل

 يود بعض القراء التعرف على هوية الفرق السلمية برغم ما ذكرنا
 أعله . وقد تنبأ النب صلى ال عليه وسلم بظهور الفرق السلمية
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 وأمر السلمي أن يتنبوها . فبأي معيار نيز هذه الفرق ؟ إن
 موضوع علمات الساعة وطريقة الستجابة لذه العلمات
 سيزوداننا بذا العيار . والدجال ويأجوج ومأجوج ها من

 علمات الساعة يقينا£ ومن هنا تأت أهية هذا الوضوع ف الرد على
الفرق السلمية .

الشيعة

 ظهرت الفرق السلمية خلل عقود من وفاة النب عندما
 . ومن أحب عقائدهم ف النبوءات أن أحدا£ منولدت فرقة الشيعة 

 نسل النب صلى ال عليه وسلم يعرف بالمام الهدي سيظهر ف
 النهاية ويقود السلمي إل النصر على من يشنون الرب على

 السلم . وقد تنبأ النب صلى ال عليه وسلم بوضوح بأن ذلك
 كائن وكل من السنة والشيعة متمسكون بذه النبوءة . والشيعة

 يعتقدون أيضا£ أن قدوم المام الهدي سيثبت صحة دعوى القيقة
لفرقتهم ف دين السلم.

 ولكن النب صلى ال عليه وسلم بيzن أن قدوم المام الهدي
:سيتزامن مع عودة السيح القيقي عيسى ابن مري

"كيف أنتم إذا نزل ابن مري فيكم ، وإمامكم منكم"
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(صحيح البخاري)

 أي ما أطيب ذلك الزمن عندما ينزل فيكم عيسى عليه السلم
  . هذهويدكم تت حكم المام الهدي الذي هو واحد منكم

 النبوءة تشي إل أن السلمي قبل ميء المام الهدي عليه السلم
 سيكونون تت حكام غي مسلمي لفترة ما . وهذا يعن أن عال

 السلم يكون قد فقد حريته وحكمه الذات . وربا بعد فقد
 اللفة فإن العال السلمي السن بأسره اليوم يكمه بالنيابة حكام
 العال من يهود-نصارى أوربا . إنم يبون مايسمى بالكومات

 السلمة السنية على حال من الضوع بيث تصبح تلك البلد دول
 عميلة للغرب . ويكاد يستحيل على أي متمع مسلم سن اليوم أن
 يفلت من قبضتهم الوحشية ويستعيد حكما£ ذاتيا£ مستقل£ يرره من

النفوذ والسيطرة اليهودية-النصرانية السياسية والقتصادية.

 ومن ناحية أخرى فإن شيعة إيران تدzعي أن الثورة السلمية
 اليرانية الناجحة قد أخرجت إيران من نطاق نفوذ وسيطرة حكام

  . ومادامت إيران الشيعية تتحدى الغرب بنجاحالعال غي السلمي
 (المام المين سى أمريكا "الشيطان الكب" وهذا صحيح)

 وتتفظ بدعوى حكم ذات مستقل يكن تصديقها ، فإن الشيعة
 ينبغي أن يHقLرzوا بأنم يكمهم إمام أو حاكم شرعي من متمعهم .
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 وف ضوء الديث أعله فإن النتيجة النطقية لدعوى القيقة الشيعية
 هذه بالنسبة لقدوم الهدي وعودة عيسى عليهما السلم تصبح

واضحة.

 إن الديث الذكور يبي أن قدوم المام الهدي ليكن أن
  . ولكنيدث حت يقترب وقت عودة عيسى عليهما السلم

 عيسى لن يعود حت ينهي السيح الدجال مهمته وهي انتحال
 شخصية السيح القيقي . وليستطيع الدجال أن يتم هذا النتحال

 حت ‘تHحÈرر’ الرض القدسة لجل اليهود ويHرIجEعE اليهود من بن
 إسرائيل من النفى إل الرض القدسة ليستردوها كأرضهم الاصة

بم.

 )21 من سورة النبياء  95-94(ف اليتي وقد أعلن القرآن 
 أن الرجوع إل الدينة الت أخرجوا منها (ونن نقول إنا القدس)

لن يتم حت يدث أمران:

أن تكون يأجوج ومأجوج قد فتحت

وأن يكونوا قد انتشروا ف كل الناء

 والن بعدما عاد يهود بن إسرائيل ليستردوا الرض القدسة
 فواضح أن دعوى فرقة الشيعة ف تثيل السلم القيقي ليكن
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 قبولا إل بعد أن يثبتوا مقدرتم على فهم موضوعي يأجوج
  . والعال مازالومأجوج والدجال والنفاذ إل صلب الوضوعي

 بانتظار ما سيقوله علماء الشيعة عن هذين الوضوعي وآثارها ف
العال الديث.

الحـمدية

 والواقع أن الذين يستحقون مكان الفخار ف مرzة الفرق
  . بل العجيبالنحرفة ف عال السلم العاصر هم حركة الحدية

 أنم ينعمون بتفضيل الضارة الغربية العلمانية الديثة ودولة
 إسرائيل . والسمة البارزة لذة الفرقة الت ضللا مبي وخطي هي
 أن مؤسسها وهو رجل يدعى ميزا غلم أحد أصاب ف الشارة

 إل أن يأجوج ومأجوج موجودة ف أمم الضارة الغربية . بل
 الدهش أن هذا التنبئ الكذاب على صواب ف مسائل عديدة بالغة

 الهية . ولكن رغم أنه فضح المم الغربية الديثة فإن حركته
 مازالت تنعم بتفضيلهم . وقد أفسد ميزا غلم أحد بداعه
 موضوع علمات الساعة بلطه بي السيح الدجال ويأجوج

 "The Antichrist and Gog and Magogومأجوج . (أنظر "
(السيح الدجال ويأجوج ومأجوج) بقلم ممد علي ، بل تاريخ ،

www.aaiil.com(
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  وكذلك أدهش ميزا غلم أحد العال بالدعاء الكاذب أنه
 بشخصه يقق نبوءة الديث بعودة السيح القيقي عيسى بن مري
 عليهما السلم . فهو يقبل حقيقة نبوءة النب عليه الصلة والسلم
 بعودة السيح القيقي ولكنه ف نفس الوقت يقول إن عيسى مات

 ف كشمي ودفن هناك ولن يعود بنفسه . ويدعي أن النب ممد
 كان يعنيه هو (أي ميزا غلم أحد) بتلك النبوءة . وميزا ادعى

 هذا الدعاء الكاذب وهو ينكر بل حياء أنه ابن امرأة من البنجاب
بينما  النب ممد حدد أن السيح الذي سيعود هو ابن مري العذراء:

 "فبينما هو كذلك إذ بعث ال السيح ابن مري -صلى ال
 عليه وسلم- فينزل عند النارة البيضاء شرقي دمشق بي

 مهرودتي واضعا كفيه على أجنحة ملكي ، إذا طأطأ
 رأسه قطر ، وإذا رفعه تدر منه جان كاللؤلؤ ، فل يل

 لكافر يد ريح نEفKسQهL إل مات ، ونEفKسHهH ينتهي حيث ينتهي
طرIفه..."

(صحيح مسلم)

 وف حديث آخر يتنبأ أيضا£ بذه العودة ذات الشأن يذكر النب
:صلى ال عليه وسلم عيسى عليه السلم باسه

 "عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي اللـه عنه قال: اطلع
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 علينا النب  ونن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نذكر
 الساعة قال: إنا لن تقوم حت تروا قبلها عشر آيات ،

 فذكر الدخان ، والدجال ، والدابة ، وطلوع الشمس من
 مغربا ، ونزول عيسى بن مري ، ويأجوج ومأجوج ،

 وثلثة خسوف: خسف بالشرق وخسف بالغرب
 وخسف بزيرة العرب ، وآخر ذلك نار ترج من اليمن

تطرد الناس إل مشرهم."

(صحيح مسلم)

 (بكلي قسميها) بتمثيل السلم القيقيإن دعوى الحدية 
 كان ينبغي أن تستفز علماء الحدية للجابة على كتابنا ‘القدس

.2002ف القرآن’ الذي نشر عام 

 فرقة الوهابيي

 من بي الفرق الغريبة الضالة ظهرت فرقة ف إقليم ند ف
 جزيرة العرب أعلنت أن كل الفرق السلمية الخرى مشركة وأن

 . وتالف أفراد هذه الفرقة الوهابية النجدية معقتلهم واجب 
 عشية سعود ليسيطروا على إقليم ند ث على إقليم الجاز ، قلب
 السلم ف جزيرة العرب . وأرادوا السيطرة على الجاز لتطهيه
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 ما اعتبوه شركا£ وإعادته إل دين الق . وعندما نحوا ف
السيطرة قتلوا آلف السلمي البرياء.

 وقد تبي الغرض القيقي من الظهور الغامض للتحالف
 الوهاب السعودي عندما تآمرت الفرقة الوهابية مع العشية

 السعودية على صنع دولة عميلة سعودية وإنليزية وأمريكية ف
 . وأثناء عملية صنعجزيرة العرب سوها بسارة العربية السعودية 

 الدولة العميلة دمر هؤلء دار السلم واللفة (أي دولة اللفة)
 الت أنشأها النب نفسه صلى ال عليه وسلم . ولقد خدعهم

 الدجال فإن خيانتهم للسلم مهدت الطريق أمام يأجوج ومأجوج
-95للعب دورهم الغامض الوصوف ف سورة النبياء (ف اليتي 

 ) . وانضم التحالف السعودي الوهاب21 من سورة النبياء  96
 أيضا£ إل التحالف اليهودي النصران الغامض ف أوربا مفضلي إياه

على التضامن الخوي مع من يعلنون إيانم بالسلم.

 وكان التنفيذ النهائي والرسي لذه الصفقة الكبية مع قلب
 السلم حاسم الهية للتحالف اليهودي النصران بيث أن الرئيس

 المريكي جاء على مت سفينة حرب أمريكية ليلتقي شخصيا
  . حلت سفينة يو إس إس مورف اللك عبد العزيزباللك السعودي

 بن سعود سرا£ من ميناء جدة ف جزيرة العرب إل البحية الرة
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 الكبى ف قناة السويس بصر حيث كان بانتظاره الرئيس
 المريكي روزفلت على مت سفيينة يو إس إس كوينسي . التقى

  للتوقيع على التحالف . وجن1945 فباير 14الزعيمان ف 
 السعوديون-الوهابيون الثمرة الرة لذا التحالف بعد ثلث سنوات
 فقط عندما ولدت دولة إسرائيل وافتخرت أمريكا بكونا أول دولة

تعترف بإسرائيل.

 واستمر التحالف السعودي المريكي بل ترعرع رغم كارثة
  ما يشي بوضوح إل أن الفرقة الوهابية مشاركة ف خيانة1948

السلم.

 -الوهاب مافظا£ على كونه دولةومادام التحالف السعودي
 عميلة للتاد اليهودي النصران الورب الذي يكم العال ل يكن
 مكنا£ لي مسلم أو جاعة مسلمة أن تزحزحهم عن السيطرة على
 الجاز والرمي والج . والنتيجة التوقعة من ذلك هي أن هذه

 الفرقة البتدئة الت ادعت تثيل الدين السلمي على حقيقته لعبت
 دورا£ حاسا£ ف إعطاء التحالف اليهودي النصران القدرة على حكم

 The Caliphate, the Hejaz andالعال السلمي بأسره . (أنظر "

the Saudi-Wahhabi Nation-State-اللفة والجاز والمة)"
www.imranhosein.orgالدولة السعودية-الوهابية) ، 
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 والواضح أن النب ممد صلى ال عليه وسلم توقع هذه اليانة
 عندما قال عن إقليم ند ف حديث صححه البخاري أن منها ترج

 "الزلزل والفت ، وبا يطلع قرن الشيطان" أي عصر الشيطان
 (عشية سعود وقيادة فرقة الوهابيي كلها خرج من ند) . وقد

 جرى ف فجر السلم نقاش طويل عن الوقع الغراف لنجد .
 وقال البعض إنا ف العراق ل جزيرة العرب . ولكن قد مر زمن

 كافb لدوث مايثبت أن نبوءة النب صلى ال عليه وسلم قد
 تققت اليوم . إن السلمي الشجعان ف العراق ياهدون الن

 بسلحهم جهادا£ عظيما£ لتحرير تلك الرض من الحتلل
 المريكي السرائيلي بينما تافظ القيادة النجدية الدينية والسياسية

 ف الملكة العربية السعودية على تالفها ‘الشيطان’ مع العتدين
بشكل عبودي ودين.

 ومن السمات الغريبة للفكر الوهاب الدين ف العصر الديث
 إصرارهم على التفسي الرف لليات والحاديث عن علمات

  . ولذلك فإن العلماء الوهابيي (باستثناء القليل منهم)الساعة
 مازالوا معوقي بطريقة تعلهم عاجزين عن النفاذ إل التأويل

 الصحيح للمجاز الدين وبالتال النفاذ إل واقع وحقيقة الدجال
 ويأجوج ومأجوج ف العصر الديث . أما علماء الدين من الشيعة
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 فيبدو أنم أكثر رغبة ف تأويل الاز ف القرآن والديث فنتوقع
منهم تقبل£ أكب من غيهم للتأويلت الواردة ف هذا الكتاب.

 جـماعة التبليغ

 هذه فرقة أخرى غريبة وغامضة ، من الند ، تسمي أفرادها
 (أي الدعوة) . وقد نحت طريقتهم ف كثي منأهل التبليغ 

 أطراف العال السلمي ف الوصول إل الناس وإرجاعهم إل
 الواضيع الثانوية غي الستراتيجية من سنة النب عليه الصلة

 والسلم . وكثي من أفرادهم مسلمون ملصون يعيشون حياة
 ظاهرة الورع . ولذلك يبدو غامضا£ أن أفراد هذه الفرقة اللسياسية

 كثيا£ ما يفضلون سد آذانم على الشاركة ف مادثة أو مناقشة
 تشكك ف صحة ادعاءات الكومة المريكية الكاذبة أن عربا

 على أمريكا.9-11ومسلمي خططوا ونفذوا اعتداء 

 وقد بي النب صلى ال عليه وسلم أن السلمي ينبغي أن يردوا
 . فقال عن الدجال:على الظلم بطريقة أخرى

 (عنعن النواس بن سعان قال النب صلى ال عليه وسلم 
 الدجال): "... إن يرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم ،

وإن يرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه..."
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(صحيح مسلم)

 والجيج هو الذي يناقش حجج وأقوال الخرين ويرد
  . فإذا£ معن الديث هو أنه إذا خرج الدجال أثناء حياة النبعليها

 صلى ال عليه وسلم فإن النب هو وحده السؤول عن مناقشة أقوال
 الدجال والرد على حججه وأPطروحاته . أما إذا خرج الدجال بعد
 وفاة النب صلى ال عليه وسلم فإن كل مسلم هو وحده السؤول

عن مناقشة أقوال الدجال والرد على حججه وأPطروحاته.

 وقد فضح أفراد هذه الفرقة تعصبهم لفرقتهم عندما استبدوا
 بسيطرتم على مساجد ال تعال وأصروا بعناد على منع جيع

 الخرين من الوعظ أو التدريس ف هذه الساجد الت سيطروا عليها
 . لقد أصروا بعناد على احتكار العلم القدم ف الساجد . ث إنم

 تبنوا سياسة النعام وطمر الرأس ف الرمل عند الرد على الظلم
 السياسي والقتصادي وغيه الذي ارتكبته الضارة العلمانية الغربية
 الديثة ضد السلمي . ومن الؤكد أنه ل يكن يعجزهم ضعف ف
 طريقة علماء الفرقة عن النفاذ إل واقع وحقيقة الدجال ويأجوج

 ومأجوج ف العصر الديث . بل إنم تنبوا هذا الوضوع تبعا
لنظام عملهم ومبادئهم ، تنبوه كما يتجنب الطاعون.

 ويبدو أن الم الوحيد لعداء السلم تاه هذه الفرقة الغريبة

112



 (متأثرين بأمثالالغامضة هو خوفهم من اختراقها من قبل مسلمي 
 مالكول إكس) من يؤمنون بالسنة الستراتيجية ويردون بشجاعة
 وبلخوف على حرب التحالف الورب اليهودي النصران الظالة

ضد السلم ، ويردون على عنصريتهم وطغيانم ف العال الديث.

 السلمون العصرانيون

 (علمانيي) مغرميهذه فرقة مكونة من مسلمي متعلمني 
 بالنازات العلمية والتقنية للحضارة الغربية العلمانية الديثة
 وبقوتا السياسية والعسكرية وبازدهارها القتصادي . وهم

 يقKد�رون ويؤولون هذه القوة والنازات كإثبات لصحة دعوى
 الق للحضارة الغربية العلمانية . بل إن بعضهم يدعي أن الضارة

 الغربية العلمانية الديثة نتجت عن السلم وتثل ازدهار أفضل
 البادئ السلمية . وقد ابتدأت هذه الفرقة ف تركيا بعد سقوط

اللفة.

 يود ‘السلمون العصرانيون’ تديث عال السلم إل حد أن
 يصبح السلمون مرتاحي لتقبل طريقة الياة الغربية با فيها الشرك

 . يتقبلالسياسي والربا القتصادي والنقدي والثورة النسوية 
 السلمون العصرانيون عادة دولة إسرائيل ويصادقونا ويتحالفون

 معها . فعلت ذلك تركيا العصرانية وحاولت حكومة مشرف
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 العصرانية ف الباكستان فعل ذلك . ويرى مسلمون عصرانيون
 آخرون أنه من الناسب الصمت تاه الضطهاد ف الرض

 القدسة . ويقبلون حق إسرائيل الخلقي والشرعي ف الوجود .
 ويفعلون ذلك رغم سجل إسرائيل ف الضطهاد الستمر منذ لظة

 خلقها الفتعل اللأخلقي الظال وعب وجودها اللطخ بالدماء .
 وينتقد بعض السلمي العصرانيي خلف التيار السلمي العام مع
 حركة الحدية . ويشعر بعضهم بغربيته إل حد أن القاطني منهم
 ف أمريكا وبريطانيا وأستراليا وكندا وغيها يسمون أفراد القوات

 السلحة المريكية والبيطانية الشتركة ف الحتلل الوحشي
 للعراق وأفغانستان ‘جنودنا’ . إنم يتصون كالسفنج كل ما

 يتلقونه على مذبح الغرب . وتعرفهم بإدانتهم للجهاد و‘الهاديي’
. ويستعملون مصطلحات مثل "السلميي" و"السلمية" (

islamismوينددون "باللل" و"إعاقة التحضر" و"الصوليي ( 
 السلميي" . وكانت خرية أوكسفورد بناظي بوتو مثال£ لا تنتجه

العصرانية السلمية.

 وهم يسارعون ف وعظ السلمي ضد ارتكاب أعمال
 الرهاب وإن السلمي العصرانيي ليقدمون بذلك اعترافا£ مضمرا

 11-9كاذبا£ بسؤولية السلمي عن أعمال الرهاب هذه ، كاعتداء 
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 على أمريكا . وهم بذلك يدعمون بشكل خفي منهاجا£ خبيثا
 لصال التحالف اليهودي النصران الذي يتحكم بالسلطة ف العال .

 وهم ل يتعرفون أبدا£ على أكب دول إرهاب عرفها العال
 وليدينونا ، لنم إذا انتقدوا إسرائيل وأمريكا وبريطانيا وأوربا
 لجل الرهاب الذي تقوم به حكوماتا ، ولجل البادة ف غزة

 التلة ف الرض القدسة مثل£ ، أو إذا قدموا دعما£ ملموسا
 للمضطهدين من مسلمي ونصارى فلسطي ، فلن يEسIلKمE منهاجهم
 العلمان ول تالفهم مع الغرب . إنم يسدون آذانم ويغمضون

 عيونم ويرفضون أن يشاركوا أكثرية الشعب المريكي ف رفضهم
  الرهاب ،11-9لتفسي الكومة المريكية الرسي لعتداء 

واعتبارهم هذا التفسي مرد أكاذيب.

 إن هؤلء السلمي العصرانيي الضالي ليلكون القدرة على
 إدراك أنه مع أن الضارتي انتفعتا ببعض فإن أساس الضارة

  . إن دين السلمالغربية الديثة هو أطروحة معاكسة للسلم
 مبن على القيقة وقيم أخلقية مطلقة وتأويل روحي للكون الذي

 يتد إل ماوراء العال الادي الرئي . أما هذا الند للسلم الذي
 ليؤمن بال والذي هو فاسد فإنه يرفض اليان بأي واقع وراء

 الواقع الادي ويلق على الدوام قيمه العلمانية الذاتية حيث ل يعد
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 يعتب الشذوذ النسي بي رجلي أو امرأتي مثل£ شرzا£� أخلقيا£  .
 ليكن المع أبدا£ بي القيقة من طرف واللاد والفساد والنسبية

 الخلقية ومادية ماوراء الطبيعة من طرف آخر ، ومع ذلك فإن
 الغاية القيقية من وجود العصرانية السلمية هي ماولة تقيق هذا

المع.

 لقد أدرك الؤلف أن الدجال هو العقل الدبر السؤول عن
 صنع الضارة الغربية العلمانية الديثة ، وكما أن الدجال مكتوب

 بي عينيه وعلى جبهته ‘كافر’ فكذلك هذه الضارة طبع على
.وجهها الكفر وليكن موه

 إن العصرانية السلمية ترسخ نفسها بالتأكيد ف الغرب
  . ولكنها رفعت رأسهاالديث ف دول مثل أمريكا وبريطانيا

 القبيح ف العال السلمي أيضا£ كما اتضح مؤخرا£ من أحداث ف
 ماليزيا مثل£  . فقد دافع رئيس الوزراء أحد عبد ال بدوي عن

قضية العصرانية السلمية بركته السماة السلم الضاري.

 تشترك هذه الفرق الضالة برفضها للتدريس أو الكتابة عن
 . وهمموضوع ‘علمات اليوم الخر ف العصر الديث’ 

 يشاركون أيضا£ الكثيين ف بقية العال السلمي ف عدم اهتمامهم
 الؤسف والغريب بالعثور على الاجز الديدي الذي بناه ذو
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 القرني والذي لبد أن يكون قائما£ إذا كانت يأجوج ومأجوج ل
تفتح بعد.

 وكذلك تشترك هذه الفرق ف تنديدها بالسلمي الذين
 ( أي الطريقةيسلكون السبيل الصحيح للحسان أو التصوف 

 الروحية السلمية) مع أن هذا سبيل وجهاد يؤدي ف النهاية إل
 نور من ال تعال نستطيع به أن نرى بعيني اثنتي (الداخلية

 والارجية) بينما السيح الدجال وتلميذه الكثيون ل يرون إل
بعي واحدة (أي الارجية).

 ومازال العال بانتظار دراسة علمية من السلمي العصرانيي
.عن موضوع ‘علمات اليوم الخر ف العصر الديث’

 فرق التصوف النXخبوية

 وأخيا£ لبد أن نذكر بعض الصوفيي النخبويي الديثي
 الذين يطون بقلمهم السحري إنيل الطريقة الروحية السلمية
 ولكن الدهش أنم يبقون عميا£ عاجزين عن رؤية واقع وحقيقة

 كثي ما وصف أعله أو أنم يلتزمون بصمت غامض عن الوضوع
 . وليرون أن الج الن ف الملكة العربية السعودية تتحكم به
 أعداء السلم وعلى ذلك فقد كثيا£ من صحته ، ول أن النقد
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 الورقي الديث ليكن استبداله بقيمته فهو مزيف ، والنقد
 اللكترون اللنقدي الذي يوشك أن يل مله مزيف كذلك ،

 فكلها غش وهو بذلك حرام . وليرون زيف كثي من الدوات
 الالية الت تسمى إسلمية وموافقة للشريعة (ما يسمى الرابة -
 الركة الت يرتكز حولا مايسمى بالاليات السلمية الديثة –

 هي ف الواقع ربا منEك×ر ف صورة بيع) ، ول يرون أن التصويت ف
 انتخابات الدول العلمانية الديثة هو إشراك ف ال ، وهلم جرzا£�  .

 والمر الهم هو عدم مشاركتهم ولحت بالقلم ف جهاد عال
 السلم العاصر للتحرر من الطغيان الغرب السياسي والقتصادي .

 كثي من هؤلء التسمي بالصوفيي ينظمون أنفسهم على أنم
نHخبويون مسلمون بينما يتنافس آخرون بماس ف عصبية الفرق.

 إن علماء السلم إذ يثبتون مقدرتم على استعمال القرآن
 والديث لتفسي عال اليوم الغريب إنا يثبتون صحة دعوى القيقة

 .للسلم ، ث  إنم يتميزون بذلك عن علماء الفرق النHخبوية 
 وعندما يفسر علماء السلم موضوع ‘علمات اليوم الخر ف
 العصر الديث’ فإنم يصبحون رHوzادا£ يقتدي بم السلمون ف

 جهدهم للتمييز بي الدعاوى الواهية للحقيقة الت تطرحها الفرق
السلمية العديدة وبي دين الق.
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 ولنذكر القراء أخيا£ أن كثيا£ من علمات اليوم الخر مرتبطة
 .مباشرة بأسوأ صور الظلم التصاعد باستمرار ف الرض القدسة 

 والسلمون حقا£ يHعرEفون ويHم̀يزون عن أقرانم الزيفي من أهل الفرق
 من خلل تصميمهم على مقاومة الطغاة اللحدين الفاسدين الذين

 يكمون العال الن لصال دولة إسرائيل الدجالة الوربية اليهودية .
 وجاعة السلمي الراشدة هم أولئك الذين ينعمون بالقدرة على
 إياد تفسي لعلمات اليوم الخر ف القرآن الكري والحاديث ،

 ذلك التفسي الذي يفسر الحداث الارية الن ف الرض القدسة
  ويرشد إل الرد الناسب على ذلك . وسيكونونحسب نظام معي

 بالتال أولئك الذين ياهدون بشجاعة لتحقيق انتصار الق ف
الرض القدسة على الباطل والظلم والضطهاد الوحشي.
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الفصل الثان
طريقة الدراسة

 إن ما يعنيه التوافق ف تقدير أفضل الراجع القرآنية هو ليس فقط
 تانس الدروس بل البدأ القائل إن كل آيات الكتاب الكري
 مترابطة كأجزاء من نظام مفهوم حيث يEثNبHتH قطعا£ أن هناك

 نظاما£ للمعان ف القرآن الكري وأن هناك طريقة لتفسي ذلك
.النظام

 (فضل الرحن النصاري: ‘السس والبنية القرآنية للمجتمع
)192  ، ص 1السلم’ ، جزء 

 قال النب ممد صلى ال تعال عليه وسلم إن ‘طلوع الشمس
 (صحيح مسلم) .من مغربا’ هو مLن آخر علمات اليوم الخر 

وهذه العلمة تطرح عدة أسئلة:

هل ‘الشمس’ الت ستطلع ف يوم من اليام من 
 الغرب هي نفس الشمس الت تطلع دائما£ من
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الشرق ، أم هي شس أخرى؟

هل ستطلع الشمس يوما£ ما حرفيا£ من الغرب أم 
أن هذا رمز دين يب تأويله؟

ماIهEهل ستكون رؤية الشمس طالعة من الغرب و 
بصريا£؟

هل يكن أن يكون لعلمة طلوع الشمس من 
 (تقيق) واحد كلهامغربا أكثر من تطبيق 

 صحيحة ؟ مثل£ ، هل يكن تفسيها رمزيا
 (تأويلها مازيا£) بطلوع شس زائفة من الغرب

 كما يقترح الؤلف بالضافة إل طلوع الشمس
 فعل£ من الغرب عندما يتحول العال الادي إل

  من48‘غKيIر الرIض[ ’ أو أرض أخرى (الية 
)؟14سورة إبراهيم 

 نسارع لنرفض أي تأويل للنبوءة يتطلب شسا£ غي الشمس
  . ولنفس السبب نرفضالوصوفة ف القرآن ، فإن ذلك خداع

نظرية الوهم البصري كتحقيق مكن للنبوءة.

  من258(الية يقول القرآن إن الشمس تطلع من الشرق 
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 ) وهذا ثابت يوميا£ بالرؤية حت هنا حيث ولد2سورة البقرة 
 الؤلف ف جزيرة ترينيداد ف البحر الكاريب وحيث كتب هذا
 الكتاب . والقرآن طبعا£ يعن الشمس الت ف السماء كل يوم .

  من سورة الروم30والقرآن يقول أيضا£ إنه ل تبديل للق ال (الية 
 ) ما يدل على أن الشمس يب أن تطلع دائما من الشرق ولن30

تطلع حرفيا من الغرب ابدا£ .

  لقد حا̀ج إبراهيم عليه السلم ملكا£ ف عبادة ال الواحد
):2 من سورة البقرة 258وتداه كما يلي (الية 

 أKلKمI تEرE إ[لKى ال0KذLي حEا̀ج إ[بIرEاهLيمE فLي رEب[0هL أKنN آتEاهH الل0Kه﴿ 
 الNمHلNكE إ[ذN قKالK إ[بIرEاهLيمH رEب[0يE ال0KذLي يHحIي[ي وEيHمLيتH قKالK أKنEا

 أPحIي[ي وEأPمLيتH قKالK إ[بIرEاهLيمH فKإ[ن0K الل0KهE يEأNتLي ب[الش0EمIس[ مLن
 الNمEشIر[ق[ فKأNتL ب[هEا مLنE الNمEغIر[ب[ فKبHه[تE ال0KذLي كKفKرE وEالل0KهH ل

 EيLمL0الKالظ EمIوKقNي الLدIهEي﴾

:فهذان قولن واضحان من القرآن

أن ال يعل الشمس تطلع من الشرق

لzوأن خلق ال ل يتبد

 (أيولكن هناك حديثا£ فيه قول يHفK̀سرH عادة بأن الشمس 
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 مايسميه القرآن شسا£ ) ستطلع يوما£ ما من الغرب حرفيا£ ،
 ويفترض عادة أن هذا الشروق الغرب الذكور ف الديث هو نفسه
 الذي سيكون من علمات الساعة الت تنبأ با النب ممد صلى ال

عليه وسلم:

 ورد ف صحيح البخاري أن النب قال لب ذر حي غربت
 :  أتدري أين تذهب قلت ال ورسوله أعلم قالالشمس

 فإنا تذهب حت تسجد تت العرش فتستأذن فيؤذن لا
 ويوشك أن تسجد فل يقبل منها وتستأذن فل يؤذن لا

 يقال لا ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربا، فذلك
 وEال̀شمIسH تEجIر[ي لLمHسIتEقKر% لKهEا ذKلLكE تEقNدLيرH الNعEز[يز﴿ قوله 

)36 من سورة يس 38﴾ (الية الNعEلLيم[ 

 القرآن يكم على الديث ل بالعكس

  من طريقتنا ف هذه الدراسة أن نيب أول£ على السئلة أعله
 بأن نقبل أن هناك على القل مظهر تضارب إن ل يكن هناك
 تضارب فعلي بي القرآن والتفسي الرف للحديث بعن أن

 الشروق الغرب سيحدث قبل عودة عيسى عليه السلم ، ث نرد
 على هذا التضارب بأن نتمسك بالقرآن مفضلي إياه على أي

 تفسي خاطئ للحديث . هذه الطريقة الت وصفها مولنا الدكتور
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 النصاري تقول بأن "من وظائف القرآن أن يكم على الديث ل
  ،1بالعكس" (‘السس والبنية القرآنية للمجتمع السلم’ ، جزء 

) xxivص 

 ونقبل أن شروقا£ غربيا£ كما يصفه الديث يكن أن يدث ف
 زمن ناية العال لن ال تعال يقول إن الرض والسماوات سوف

 ) . ولكن حدوث14 من سورة إبراهيم 48(الية تHبÈدلن حينئذ 
 الشروق الغرب الرف عند ناية العال لمعن له عند ناية التاريخ

 الت تHفتEتEح بعودة عيسى عليه السلم (أنظر الفرIق بي ‘ناية العال’
 و‘ناية التاريخ’ ف الفصل التال) . ولذلك ليكن للشروق الغرب

 الرف أن يكون إحدى علمات الساعة العشر الكبى . ث إن هذا
 الشروق الغرب الرف ليكن أن يدث إل ف زمن تبديل

 السماوات والرض الذكور أعله ل قبل ذلك لن القرآن يقول
إنه ل تبديل للق ال.

 ولذلك نرى أن علمة ‘طلوع الشمس من مغربا’ هي مازية
  . ونرى أيضا£ أن ظهور وانتصار الضارة الغربيةونHصLر� على تأويلها

 العلمانية الديثة بثورتا العلمية والتقنية وسيطرتا التنامية على العال
 هو رمز للشروق الغرب (بشمس زائفة) وهو إحدى علمات

الساعة الكبى ، وال أعلم.
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 وإذا كان هناك ماز ف طلوع الشمس من مغربا فيمكن أن
 تكون علمات أخرى للساعة مازية كذلك ، وإذا£ نتاج إل

.طريقة لتأويل الاز ف القرآن والديث

 إن القرآن يصف آياته بأنا تنقسم إل مكمة ومتشابة (الية
):3 من سورة آل عمران 7

 هHوE ال×ذLيE أKنزEلK عEلKيIكE الNكLتEابE مLنIهH آيEاتe م�حIكKمEاتe هHن﴿ 
 أPم� الNكLتEاب[ وEأPخEرH مHتEشEاب[هEاتe فKأK̀ما ال×ذLينE ف قPلPوب[ه[مI زEيIغ

 فKيÈتب[عHونK مEا تEشEابEهE مLنIهH ابIتLغEاء الNفLتIنEةL وEابIتLغEاء تEأNو[يلLهL وEمEا يEعIلKم
 تEأNو[يلKهH إ[ل× الل�هH وEال̀راسLخHونK فLي الNعLلNم[ يEقPولPونK آمÈنا ب[هL كPل2 م�ن

عLندL رEب�نEا وEمEا يEذ×ك×رH إ[ل× أPوIلPواN اللNبEاب[ ﴾

 واليات التشابات هي اليات الKجازية . ولقد أدخل بعضهم
 وقفا£ لزما£ (كالنقطة ف الكلم الت يلزم الوقف عليها) اعتباطيا£ بعد
 لفظة ‘ال’ ف الية . وبسبب هذا الوقف العتباطي يفهمون الية

 على أنا تقول إن ال وحده ول أحد غيه يعلم معن اليات
 التشابات من القرآن . ولشك أن هذا صحيح بالنسبة لليات
 أمثال الت تتحدث عن لظة ناية العال والت ليعلم تأويلها إل

 ال ، ولكن هناك آيات أخرى يستطيع فقهاء العلماء تأويلها ويق
لم ذلك . ويكون الوقف اللزم خاطئا£ ف هذه الالت.
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 فلماذا شاء ال تعال أن يكون ف القرآن الكري آيات
 متشابات؟ نرى – وال أعلم – أن حكمة ال وفضله تنكشف

 باستمرار من خلل تأويل فقهاء العلماء الصحيح لمثال هذه
 اليات بيث ييز الؤمنون بينهم وبي الضHل�ل أمثال ميزا غلم

 أحد الذين يصنعون الفتنة بتأويلتم الاطئة لثل هذه اليات من
 القرآن الكري . فل يكون استمرار التأويل الصحيح للقرآن من قبل

 العلماء علمة على الفضل اللي فحسب وإنا هو عون للمؤمني
على معرفة واجتناب الفرق الكاذبة.

 وفعل£ حذر القرآن بشكل لطيف من الطر الكامن ف
 استعمال طريقة فيها خلل وهي تركيز النتباه على آية منفردة من

 . وفعلالكتاب الكري أو حديث منفرد واستنتاج العن من ذلك 
 ذلك ف نص يصف إعلن ال للملئكة أنه سيضع ف الرض

 خليفة (أي من يقوم بالمر نيابة عن الاكم أو صاحب السيادة ،
 ) . ث أعلمنا القرآن أن ال تعال أمر2 من سورة البقرة 30الية 

 اللئكة بالسجود أمام آدم عليه السلم ، ففعلوا ذلك كلهم ‘إل’
):2من سورة البقرة  34إبليس (الية 

 ﴿ وEإ[ذN قPلNنEا لLلNمEلئLكKةL اسIجHدHوا لدEمE فKسEجEدHوا إ[ل× إ[بIلLيسE أKبEى
 Eر[ينLافKكNال EنLم KانKكEو EرEبNكEتIاسEو﴾
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 الاجة إل إياد ‘نظام العان’

 لكي يستطيع عباد ال تعال الفقهي تأويل معان آيات
 متشابات تأويل£ صحيحا£ لبد لم من استخدام طريقة مبنية على

  .أن الKدIي القرآن بملته ف أي موضوع هو من عند ال تعال
 " أي كل القرآن أو كلكPل2 م�نI عLندL رEب�نEاولذلك يقولون ف الية "

 الداية ف أي موضوع هي من عند ربنا . وبالتال ليكنهم فهم
‘جزء’ إل عندما يفهمون ‘الكل’ (أي الكم والتشابه).

 وهناك حكمة عظيمة ف اختيار ال اللفاظ وف التركيب
 اللطيف لذه الملة الت تعلمنا عن المر الوجه إل اللئكة

"فسجدوا إل إبليس".بالسجود لدم عليه السلم 

 "الشرط لتحقق العكس" أولفظة ‘إل’ لا معان كثية مثل 
 "باستثناء" أو "فقط" أو "لن يكون حت" أو "ولكن" أو "ولكن ل"

 أو "من طرف آخر...ل" أو شرطية بعن "إذا ل" وهلم جرzا£ .
 فالطريقة الت فيها خلل ستركز على دراسة آية منفردة من القرآن
 (أو حديث منفرد) بعزلة عن نظام العان وبدون الرجوع إليه ،
 وقد تصل ف هذه الالة إل أن معن ‘إل’ هو ‘باستثناء’ وبذلك

 تستنتج أن إبليس كان مEلKكا£ عندما أPمLرE بالسجود ، وأن رفضه
 للمتثال للمر جعله ‘مEلKكا£ ساقطا£’ . فليس هناك ف الية النفردة
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ما يدل على أنه ل يكن مEلKكا£ .

 ( أي بأصول تفسي) ترمي إلأما إذا دHر[س الوضوع بطريقة 
 تفهم جلة الوضوع أو نظام العان فسيHفK̀ندH ذلك الستنتاج الاطئ
 بسرعة . فاللئكة ليلكون حرية الرادة ، وليس لم اليار ، فإذا

 50أمرهم ال فلبد أن يطيعوه ، وليس ث أي استثناء ! (أنظر الية 

 ) . لو كان21 من سورة النبياء 27 والية 16من سورة النحل 
 إبليس مEلKكا£ لا كان له اليار ف المر ، ولضطر لطاعة المر
 والسجود لدم عليه السلم . فعصيانه مؤشر واضح إل وجود

 ‘حرية إرادة’ و‘خيار’ فليس من المكن أنه كان مEلKكا£ . وفعل£ فإن
 القرآن يكرر ف مكان آخر أمر اللئكة بالسجود لدم "فKسEجEدوا

  من سورة الكهف50(الية إل إبIلLيسE " ث يقول "كKانK مLنE الLن�" ! 
 ) . ويستحيل أن إبليس كان مEلKكا£ ث أصبح مEلKكا£ ساقطا£ ث كان18

).30 من سورة الروم 30من الن ، لنه ل تبديل للق ال (الية 

 فنستنتج أن الكمة اللية اقتضت ذلك التركيب اللطيف
 ) لكي تنبهنا إل الطريقة الصحيحة2 من سورة البقرة 34الية (

 لدراسة القرآن الكري ، وذلك أن ل ندرس أبدا£ آية أو حديثا£ على
 £ منه وعندئذجزأ× الذي تكون الية الك|لانفراد وبعزلة ، بل ندرس 

فقط نشتق العن.
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 وقد وصف مولنا الدكتور النصاري فKهIمE ‘الكل’ على أنه
  الذي يربط ويHكKامLلP جلة الوضوع فيجعله كPلنظام العان

متجانسا£ متكامل£ :

 "والن ، بالضافة إل التناسق ، فإن توافق أجزاء القرآن
 مع بعضها ... يأت بنا إل منطق الوعي النظري وهو

 متضمن ف الكتاب الكري كما أن منطق الوعي الدين
 متضمن فيه . إن ما يعنيه التوافق ف تقدير أفضل الراجع
 القرآنية هو ليس فقط تانس الدروس بل البدأ القائل إن

 كل آيات الكتاب الكري مترابطة كأجزاء من نظام مفهوم
 حيث يEثNبHتH قطعا£ أن هناك نظاما£ للمعان ف القرآن الكري

وأن هناك طريقة لتفسي ذلك النظام.

 (فضل الرحن النصاري: ‘السس والبنية القرآنية
 ، www.fazlurrahmanansari.orgللمجتمع السلم’ ، 

)192 ص ، 1 جزء

 إن فهم نظام العان الكامل للقرآن كله ليكن إل بهاد
 طويل وملص على درب العلم ، وليكن إل ببصية وفراسة

 داخلية وروحية ، وهذا بالتال ليكن إل إذا كان الرء يرى بنور
 . فال تعال يتفظ لنفسه بفاتيح ذلك الفهم ويعطيهاال تعال 
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 لعباده من العلماء الذين يتارهم لتEلKقnي نوره البارك ولتلقي القدرة
 على التأويل الصحيح ليات معينة من القرآن . وعنما يHعطى هذا

  ، ول يهم إن كانالقيقةالتفسي فإنه يHفNهEمH بشكل طبيعي على أنه 
هذا التفسي يعطى لول مرة أم ل.

 وربا ل ند إل عددا£ قليل£ جدا£ من العلماء ف هذا العصر
 مؤ̀هلي لن يكونوا قد فهموا نظام العان الكامل للقرآن الكري
 كله ، ويقينا£ فإن الؤلف ليس منهم ، وإنا جاهدنا لنفهم نظام
.معان القرآن الكري من حيث علقته بوضوع الكتاب فقط 

 وطريقة دراستنا تتطلب منا أن ند نظام العان الذي يربط
 بي جيع العطيات عن موضوع ‘علمات اليوم الخر’ ويعلها

 . ونظام العان هذا سيمكننا بالتال منكPل4 متكامل£ ومتجانسا£ 
 تديد الحاديث الت تتضارب أو تتلف أو تبدو متضاربة أو متلفة

 مع الزء الركزي من العطيات عن الوضوع والت اشتقت من
 القرآن والحاديث . وبا أن القرآن يعلن أنه لو كان من عند غي

 ال لوجدنا ف نصه اختلفات وتضاربات وتناقضات كثية ،
 نستنتج أن نص القرآن ليس فيه تناقض داخلي ول تناقض مع

حقائق خارجة عنه.

 ولذلك فإن طريقتنا هي أن نوسع خطوة فخطوة نظام العان
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 التعلق بالوضوع والذي اشتققناه من القرآن بأن نضيف إليه
 ونكامل معه تلك الحاديث عن علمات الساعة الت تنسجم مع

 . ث نستثن من دراستنا الحاديث وتأويلت الحاديث التالقرآن 
تتناقض أو تتلف مع نظام العان الوسع.

 وإذا استعمل آخرون طريقة دراسة متلفة عن الطريقة الت
 بيناها هنا ، ول يرغبوا أن يستثنوا من دراستهم أمثال تلك

 الحاديث أو تأويلتا ، فإنم قد يتوصلون إل نتائج تتلف عن
.نتائجنا

 وقد وجدنا حديثا£ من هذا النوع ف دراستنا لذا الوضوع
 ونقصد بذلك الديث الذي فPه[مE منه أن يأجوج ومأجوج لتفتح

:إل بعد عودة عيسى عليه السلم وقتله الدجال

 "...إذجاء ف حديث النواس بن سعان رضي ال عنه
 أوحى ال إل عيسى: إن قد أخرجت عبادا ل ل يدان

 (لقدرة) لحد بقتالم ، فحرز عبادي إل الطور (البل) .
  ال يأجوج ومأجوج وهم من كل حدبيبعثو

 ينسلون . فيمر أوائلهم على بية طبية فيشربون ما
فيها ، وير آخرهم فيقولون: لقد كان بذه مرة ماء."
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(صحيح مسلم)

 فالطريقة الت فيها خلل والت تركز على هذا الديث النعزل
 النفرد قد جعلت كثيين يستنتجون أن ال تعال لن يفتح يأجوج

 (وبذلك لن يدمر أو يسوي بالرض السد الذي بناه ذوومأجوج 
 القرني) إل بعد أن يعود عيسى عليه السلم ويقتل الدجال . ولكن

الديث يستعمل لفظة ‘يبعث’ ل لفظة ‘يفتح’.

 أما الطريقة الت تاول فهم نظام العان للموضوع فقد
 أوصلتنا إل معرفة أن يأجوج ومأجوج قد بدأ فتحها ف زمن النب

  .صلى ال عليه وسلم عندما دمر ال السد الذي بناه ذو القرني
 واستمر انفتاحهم منذ ذلك الي ومازال مستمرا£ على دفعات ف
 فترات متلفة من التاريخ مرتبطة بعودة عيسى عليه السلم ومنتهية
 بذه العودة ، والدفعة الخية من النفتاح (أنظر الديث أعله)
 تكون عندما تف بية طبية (بر الليل) . ث يشهد العال ف

 النهاية أوج هذا النفتاح ف حرب نوم بي يأجوج ومأجوج حول
الرض القدسة . وإل فكيف نفسر مايلي:

 ’(مدينة) القدس ليستردوهاعودة اليهود إل ‘قرية 
 كمدينتهم وليعيدوا إنشاء دولة إسرائيل ف

الرض القدسة.
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انفاض مستوى الاء ف بر الليل بيث أن 
.جفافه أصبح مسألة مرور زمن معي

ليس هناك أي دليل على أن سد ذي القرني 
.الديدي مازال قائما£ 

أحاديث عديدة ف صحيح البخاري PلzسجHت 
 وصحيح مسلم رؤيا غي عادية ف حياة النب
 صلى ال عليه وسلم أPخIب[رE فيها أن فتحة£ قد

 عHمLلKتI ف السد الذي بناه ذو القرني ، أي بدأ
.ال بتدمي السد وابتدأ فتح يأجوج ومأجوج

 (أي الفساد والتخريب)وأخيا£ الفساد العالي 
 و‘الرب على السلم’ والستعباد والقتل التزايد
 للمسلمي والذي استول الن على عال السلم

 وعلى مناطق العال الخرى الت ترؤ على مقاومة
الذين يكمون العال.

  طريقة تفسي القرآن من خلل تطبيقه على العطيات
الارجية وتليلها

 نعتمد ف طريقتنا على أن حكمة ال تقتضي أن بعض آيات
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 القرآن ل يكن تييز وإدراك معانيها إل من خلل تفحص معطيات
  . والثال التقليدي لذلك هو "إن× أK̀ولK بEيIتموجودة خارج القرآن

 )3 من سورة آل عمران 96وHضLعE لLل̀ناس[ لKل×ذLي ب[بEك×ةK مHبEارEكا£ "(الية 
 . تتفق الراجع الدينية على أن ‘بك�ة’ هو السم القدي لكة .

 وتستعمل الية السم القدي ‘بك�ة’ مع أن لفظة ‘مكة’ مستعملة ف
 ) .48 من سورة الفتح 24مواضع أخرى من القرآن (انظر الية 

 فلماذا يرجع ال تعال إل السم القدي ‘بك�ة’ ف هذه الية مع أن
اسم مكة وارد ف أماكن أخرى من القرآن؟

  . وعندما نفعل ذلكوليكن إياد الواب إل بدراسة التوراة
ند شيئا£ غريبا£ وهو أنه ل ذكر لي من المور التالية ف التوراة:

زيارات إبراهيم عليه السلم التعددة لزيرة 
العرب

ر[كا ف وادHأن هاجر وإساعيل عليهما السلم ت 
غي ذي زرع بزيرة العرب

زمزم ينبوع ف ذلك الوادي القاحل ف جزيرة 
العرب

أنشئ أول مسجد ف ذلك الوادي القاحل ف 
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جزيرة العرب

بن إبراهيم وإساعيل عليهما السلم مبن ف تلك 
البقعة

ح̀ج إبراهيم إل بيت ال هذا ف جزيرة العرب

كان إساعيل عليه السلم هو الذبيح

حدث البتلء بذا الذبح ف جزيرة العرب

 ) ف نصهاBaca(ولكن التوراة مازالت تتفظ بلفظة ‘بك�ة’ 
 (أنظر أدناه) . لقد نت لفظة ‘بك�ة’ من أنظار الثي الذين غيوا
 النص القدس لزالة أو تشويه كل ما ذكرناه . وربا أغفلهم ال
 عن هذه اللفظة قصدا£ من عنده ، والواضح جدا£ هو أن ال تعال

 عاد ف القرآن إل اسم مكة القدي ‘بكة’ ليلفت النتباه إل برهان
 على القيقة ، متبق% مفوظb ف التوراة الت حHر�فتI ف أماكن

أخرى ، وبذلك ينكشف النص ال̀رف:

) New International Version (84الزبور 

النسخة العالية الديثة)(

 ما أجل مسكنك1
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يا رب ياقدير

 تشتاق نفسي حت يغمى علي2
إل أفنية الرب

ويصرخ قلب ولمي
ل الي

 حت العصفور قد وجد بيتا3£
ووجد السنونو لنفسه بيتا£

حيث يكون الصغار -
مكانا£ قرب مذبك

يا رب يا قدير ، ملكي ، إلي

 مباركون من يسكنون بيتك4
يمدونك دائما£

صلة

مباركون من قP̀وتHهم فيك5
وقلوبم تنوي الج

)Baca إذ يرون بوادي بك�ة (6
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ويعلونه مكانا£ ذا ينابيع
وكذلك مطر الريف يغطيه بالب[رEك

 الدلئل واضحة للعيان ف اللفاظ ‘وادي بك�ة’ و ‘ينابيع’ و
 ‘ب[رEك’ و ‘حج’ و ‘بيتك’ و ‘مسكنك’ وتشي إل الكعبة وبيت ال

 ف مكة وإل زمزم ينبوع الاء ف مكة الذي تدفق عندما بثت
.هاجر عن ماء لساعيل عليهما السلم

  من سورة آل عمران ينشئ طريقة96إن شEرIحEنا أعله للية 
 تفسي (أصل£ من أصول التفسي) لفهم جلة العن الذي تمله

 الية . ليكن النفاذ إل هذا العن إل بدراسة معطيات موجودة
 خارج القرآن . ول يهم إذا كانت العطيات موجودة ف زمن

 نزول القرآن أو خرجت إل حيز الوجود ف مرى التاريخ بعد زمن
 طويل من نزول القرآن . إن القرآن نفسه قد أعلن أن آيات ال

ستظهر ف النهاية لتثبت حقيقة القرآن:

 سEنHر[يه[مI آيEاتLنEا فLي الفKاق[ وEفLي أKنفPسQه[مI حÈتى يEتEبÈينE لKهHم﴿ 
 أK̀نهH الNحEق� أKوEلKمI يEكNفL ب[رEب�كE أK̀نهH عEلKى كPلn شEيIء

 )41 من سورة فصلت e53﴾ (الية شEه[يد

 أي سنمكنهم من فهم علماتنا بشكل كامل على مر الزمن إذ
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 تقدم لم هذه اليات رسائل من خلل ما يلحظونه ف نواحي
 حسب(با ف ذلك مرى التاريخ الكون وف ما يدث ف أنفسهم 

 ) بيث يتبي لم أن هذا الوحي هو القيقة . ولكن ألنظام معي
يكفهم أن يعلموا أن ال شاهد على كل شيء ؟

 ونقول إن علمات اليوم الخر هي بالضبط موضوع من هذا
 النوع حيث لتفهم بعض اليات بشكل كامل حت تقع أحداث

  ف مرى التاريخ . وربا كان أهم حدثحسب نظام معيمعينة 
 من هذا النوع رجوع اليهود إل الرض القدسة ليستردوها

 كأرضهم وإعادة إنشاء دولة إسرائيل ف الرض القدسة . ولتفهم
 بعض آيات القرآن عن هذا الوضوع إل باللحظة الدقيقة لتلك

.حسب نظام معيالحداث الارية 

 وأخيا£ فإن من طريقتنا أن نرص على تنب أي رجوع إل
 ذكر يأجوج ومأجوج ف الكتب القدسة الخرى بل نقصر

 دراستنا للموضوع على ما ورد ف القرآن والديث . ونفعل ذلك
 لنHبEس�ط الوضوع لقرائنا بيث ل يواجهون أية تعقيدات غي

ضرورية ف تقييم الكتاب.
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يأجوج ومأجوج ف الكتب القدسة الخرى

 ل ينبغي إضافة مواد من كتب السابقي القدسة إل دراسة
 الوضوع إل بعد القتناع بأننا نفذنا إل الوضوع وفهمناه كما هو
 .مشروح ف القرآن الكري ومدعوم بعطيات من الديث الشريف 

 هناك مثل£ معطيات من التوراة ومن بعض كتب الندوس مثل
 كتاب كالكي بورانا (الذي يذكر كوكا وفيكوكا الذين سيقاتلون

 كالكي) ويب أن تدرس وتلل أمثال هذه العطيات بذر من
 حيث توافقها واختلفها مع نظام العان للموضوع الذي اشتق من

 القرآن والديث . وليس هناك طريقة أخرى للتحقق من صحة
 هذه العطيات ، وحينئذ فقط نستطيع استعمالا لتسليط ضوء

إضاف صحيح على الوضوع.
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الفصل الثالث
شرح الصطلحات

 ع�ل�ممثال ذلك هو الية الت تعيzن شخصا£ أو شيئا£ على أنه 
  . إن هذا  الشخص أو الشيء إذا£ مفتاح حقيقي نفتح بهللساعة

 موضوع الساعة وكذلك نعرف أن الساعة قد جاءت إذا جاء
 هذا العلم ، فهذا العلم هو النواة الت نشتق منها نظام معان

موضوعنا.

 الساعةإن موضوع يأجوج ومأجوج موجود ف مصطلح 
 وهذا الصطلح مرتبط بعدد من الصطلحات الخرى الت يب أن
 تHفهم قبل أن نستطيع شرح موضوع يأجوج ومأجوج ف العصر
الديث . لنحاول إذا£ شرح هذه الصطلحات والتفريق بينها . 

  (أي عصر القيامة ، فاليوم هنا يعن العصريوم القيامةيشي 
 من الزمن ، وقس على ذلك اليام الخرى الذكورة هنا) ف
 القرآن عادة إل يوم البعث ، أو قد يشي إل يوم الدين (يوم
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 الساب) . ولكن الكون الادي يب أن ينتهي أول£ بدوث
  (وهي فترة زمنية طويلة كما سنرى) قبل أنالساعةمايعرف ب

 يدث البعث والساب . والساعة ويوم البعث ويوم القيامة ويوم
 الدين إل كلها متواة ف مصطلح آخر هو ‘اليوم الخLر’ (العصر

الخي) .

 ولكن ال تعال قضى أنه قبل أن ينتهي الكون الادي بالساعة
  تHعIرEفحسب نظام معي(علمات) ف العال ستحدث آيات 

 بعلمات الساعة ، ويHفهم عموما£ أنا تتكون من علمات كبى
وصغرى.

 (ول يرى الؤلف أنا أمور صغرى)ومن العلمات الصغرى 
 "نساء كاسيات عاريات" و"التشبهات من النساء بالرجال"

 و"التشبهي من الرجال بالنساء" و"يتسافدوا في الطريق تسافد
 الحمير"  "وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلم وأPكNر[م

 الرجل اتقاء شره" وعلمات مشابة . أما العلمات الكبى فيHفهم
أنا ذكرت ف الديث التال الذي سبق ذكره ف الكتاب:

 "عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي اللـه عنه قال: اطلع
 علينا النب  ونن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نذكر

 الساعة قال: إنا لن تقوم حت تروا قبلها عشر آيات ،

141



 والدابة ، وطلوع الشمس منفذكر الدخان ، والدجال ، 
 مغربا ، ونزول عيسى بن مري ، ويأجوج ومأجوج ،

 وثلثة خسوف: خسف بالشرق وخسف بالغرب
 وخسف بزيرة العرب ، وآخر ذلك نار ترج من اليمن

تطرد الناس إل مشرهم."

(صحيح مسلم)

 ولينتبه القارئ العزيز إل أنه ليوجد دليل على أن النب صلى
 ال عليه وسلم ذكر أن هذه العلمات العشر ستحدث زمنيا£ على

  عودة عيسى بنبعدالترتيب الذكور ، فذLكNر يأجوج ومأجوج 
مري ل يعن أنم سيHفNتحون على العال بعد عودته.

 . أول£: رأى النب صلى ال عليهلننظر إل الدثKيIن التاليEيIن 
 وسلم رؤيا أعلمته أن فتحة قد عملت ف السد الذي بناه ذو

 القرني أي أن فKتIحE يأجوج ومأجوج قد ابتدأ فعل£ تنفيذا£ لقضاء ال
وقدره:

 عن زينب بنت جحش قالت استيقظ رسول ال صلى ال
 : "ل إله إلعليه وسلم من نومه ممرا وجهه وهو يقول

 ال ، ويل للعرب من شر قد اقترب ، فتح اليوم من ردم
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 يأجوج ومأجوج مثل هذه" ، وحلق بإصبعه البام والت
تليها.

(البخاري ومسلم)

 عن زينب بنت جحش ان رسول ال صلى ال عليه وسلم
 : "ل إله إل ال ، ويل للعربدخل عليها يوما فزعا يقول

 من شر قد اقترب ، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج
 مثل هذه"  وحلق بإصبعه البام والت تليها . قالت زينب

 بنت جحش : فقلت يا رسول ال ! أنلك وفينا الصالون
؟ قال : "نعم ، إذا كثر البث."

( صحيح البخاري) 

 أي ستEضIطKه[دH يأجوج ومأجوج العرب ويكون ذلك عند
 انتشار الشر ف العال وخاصة المور الت تشمئز منها النفوس

  . واستهداف العرب الذكور لكالفحشاء والشذوذ النسي
 يشمل الضطهاد السياسي والقتصادي والعسكري فحسب ، بل

 يعن أن العرب سيHصÈورHون للناس كشياطي بكل الساليب
الفاحشة والغرضة.

 : رفع النب صلى ال عليه وسلم يوما£ إصبعي وقال عنثانيا£
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يوم القيامة مايلي:

 : قال رسول ال صلى ال عليهعن أنس رضي ال عنه قال
 "بعثت أنا والساعة كهاتي" قال وضم السبابةوسلم: 

والوسطى. 

(صحيح مسلم)

 إن الKدEثKيIن الذكورEيIن أعله يبينان أن العصر الخي – أي
 - قداليوم الخLر ، وهو العصر الذي يHخIتEتEم بالساعة ويوم القيامة 

 ابتدأ أثناء حياة النب صلى ال عليه وسلم . وهذا يعن أن علمات
 حسب نظام معيأخرى للساعة ستستمر ف الدوث ف العال 

 ابتداء من وقت ميء آخLر النبياء . وقد قدم الؤلف دلئل ف
 كتابه ‘القدس ف القرآن’ على أن السيح الدجال قد أطلق سراحه

أيضا£ أثناء حياة النب صلى ال عليه وسلم.

 وقد حذر القرآن مرارا£ وتكرارا£ أن البشرية ستمتحن وتتب
 للتحقق من إيانا بال أو عEدEمLهQH ، وهذه الختبارات يسميها القرآن

:‘فLتIنEة’

  وEاتzقPواN فLتIنEة£ ل� تHصLيبEنz ال�ذLينE ظKلKمHواN مLنكPمI خEاصzة£ وEاعIلKمHوEا﴿
)8 من سورة النفال 25﴾ (الية أKن� الل�هE شEدLيدH الNعLقKاب[ 
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 أي احذروا من امتحانات واختبارات وإغراءات بالشر لن
 . تصيب فقط الذين ظلموا وفعلوا الشر ، ولن تستثن الخرين

 وهناك تذيرات أخرى من ال تعال تسمى ‘وEعIدا£’ أي
 نبوءات إلية عن فتنة قادمة بشكل أحداث معينة ستحدث ف

  . فمثل£  أعلن القرآن عن فتنة خاصة وعقوبة مشؤومةالستقبل
 ستصيب بن إسرائيل ف ذلك الزمن حيث سيبعث ال تعال عليهم

من يعذبم أشد العذاب ويستمر ذلك إل ناية يوم القيامة:

 وEإ[ذN تEأKذ×نK رEب�كE لKيEبIعEثK̀ن عEلKيIه[مI إ[لKى يEوIم[ الNقLيEامEةL مEن﴿ 
 يEسHومHهHمI سHوء� الNعEذKاب[ إ[ن× رÈبكE لKسEر[يعH الNعLقKاب[ وEإ[̀نهH لKغEفPور

 eيمLحE7 من سورة العراف 167﴾ (الية ر(

 وليس من المكن أن يكون هناك قوم غي يأجوج ومأجوج
 بعثهم ال لتعذيب بن إسرائيل بيث تستمر مهمتهم إل يوم

.القيامة

  هي فترة من الزمن لا بداية وناية تدث بينهماالساعةو
 سلسلة من الحداث تنتهي بنهاية مرى التاريخ أي أن التاريخ كما

  ستشهد أوجناية العال الت تسبق ناية التاريخنعرفه سينتهي . و
 العركة بي القيقة والباطل ف مرى التاريخ وتنتصر القيقة
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 بنهايةانتصارا£ نائيا£ وحاسا£ على كل أندادها . ث تHخIتEتEمH الساعة 
  كما نعرفه حيث تكون البال كالصوف النفوش هناالعال الادي

 وهناك ويبعث الوتى من قبورهم . وقد حذر القرآن البشرية أن
الدث الذي تنتج عنه ناية العال الادي سيكون شيئا£ رهيبا£ جدا£ :

  يEا أKي�هEا الن0EاسH ا̀تقPوا رÈبكPمI إ[ن× زEلNزEلKةK ال̀ساعEةL شEيIء5 عEظLيم﴿
)22 من سورة الج 1﴾ (الية 

 وبعدما تبلغ الساعة أوجها بنهاية العال الادي يستمر يوم
 (يوم الاسبة) . وفالقيامة إل أوج[هL ، وهو أحداث يوم الدين 

 ذلك اليوم يبعث كل إنسان ويؤتى به إل الاسبة . ويوصف ذلك
 اليوم بدوره بأنه ذلك اليوم حيث تكون طريقة الياة البنية على

القيقة منتصرة على كل أندادها.

 ومن أحداث يوم الدين الوصوفة ف القرآن اختبار وزن البشر
  .حيث يوضع كل إنسان على اليزان ليوزن إيانه وسلوكه الصال
 ث يHسEل×مH كل واحد كتاب أعماله ويؤمر بقراءة هذا الكتاب . ث
 يؤمر كل واحد بعبور قنطرة (جسر) تؤدي إل النة ولكن من

 تتها نار جهنم . والقنطرة ضيقة والكان مظلم جدا£ بيث أنه إذا
 أخرج أحدهم يديه ورفعهما أمام وجهه ول يكن عنده نور داخلي

 فإنه لن يستطيع رؤية يديه . وال سبحانه وتعال هو الذي يهب
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 ذلك النور (الذي يHرى به ف ذلك اليوم) لقلوب الذين آمنوا به
 وعملوا الصالات . ول يباع هذا النور ف سوق الوراق الالية

(البورصة).

 (من بداية الساعة حيثوال وحده يعلم مت تدث الساعة 
 يصل التاريخ إل أوجه إل ناية الساعة حيث ينتهي العال الادي

ويدث البعث وتقام الاسبة).

  يEسIأKلPونEكE عEن[ ال̀ساعEةL أK̀يانK مHرIسEاهEا قPلN إ[̀نمEا عLلNمHهEا عLنIد﴿
 رEب�ي ل يHجEلnيهEا لLوEقNتLهEا إ[ل هHوE ثKقPلKتI فLي ال̀سمEاوEاتL وEال�رIض

 ل تEأNتLيكPمI إ[ل بEغIتEة£ يEسIأKلPونEكE كKأK̀نكE حEفLي� عEنIهEا قPلN إ[̀نمEا
 187عLلNمHهEا عLنIدE الل×هL وEلKكL̀ن أKكNثKرE ال̀ناس[ ل يEعIلKمHونK ﴾ (الية 

)7من سورة العراف 

 وكذلك ل يعلم أحد طول الفترة الزمنية الت تتد من بعد ناية
  . ربا تطول هذه الفترة مئات السني .التاريخ وحت ناية العال

 ولكن دين السلم أعطانا وصفا£ لنهاية العال الادي ولعلمات
 الساعة يتوي على معلومات مددة نستطيع من خللا أن نعرف

 فيما إذا اقتربت تلك اللحظة من الساعة الت تكون عندها ناية
التاريخ ، وهذا هو موضوع الكتاب.
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ناية العال الادي

 يقول القرآن إن العال سينتهي عندما يتحول إل عال جديد
:ومتلف عما هو عليه

 ﴿ يEوIمE تHبÈدلP ال�رIضH غKيIرE ال�رIض[ وEال̀سمEاوEاتH وEبEرEزHواN لل�ه
)14 من سورة إبراهيم 48[ ﴾(الية الNوEاحLدL الNقK̀هار

 أي أن الرض ستHحÈولP إل أرض متلفة وكذلك ستHحÈول
 السماوات وطبقات الكان والزمان إل ساوات وطبقات وأبعاد

.متلفة

: وحينها يبعث كل البشر إل حياة جديدة

 وEقKالK ال×ذLينE كKفKرHوا هEلN نEدHل�كPمI عEلKى رEجHلl يHنEب�ئPكPمI إ[ذKا﴿ 
  منb7 ﴾(الية مHز�قNتHمI كPل× مHمÈزقl إ[̀نكPمI لKفLي خEلNقl جEدLيد

)34سورة سبأ 

 ويقول القرآن إن الرض ستتكلم ف ذلك اليوم وتكشف كل
:أسرارها

 )99 من سورة الزلزلة 4يEوIمEئLذb تHحEد�ثP أKخIبEارEهEا ﴾(الية ﴿ 

 وأولئك ‘النعام’ الذين ابتلعوا أكاذيب الذياع والرائي
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 والرائد والكومات البيطانية والمريكية والسرائيلية بشأن هوية
  سبتمب الرهاب على أمريكا (وتعداد11السؤولي عن اعتداء 

 الذين ابتلعوا تلك الكاذيب ف تناقص مستمر) سيتفاجؤون بشدة
 ف ذلك اليوم عندما تتكلم الرض وتفضح هوية الذين خططوا
 ونفذوا ذلك العتداء الرهاب كما خططوا ونفذوا اعتداءات

 أخرى ف لندن ومدريد ومومباي وغيها ، أي الوساد السرائيلي
 والخابرات المريكية وأعوانم . والسلمون البرياء الذين

 استHهIدفوا ولوحقوا وأPرهLبوا وعHذnبوا ف غوانتانامو وأب غريب
 ومنشآت تعذيب مثلها على أحدث طراز ، والذين قPتLلوا ف حروب
 غاشة شH̀نت على أعقاب تلك العتداءات الرهابية ، لن يتفاجؤوا

 يوم تتكلم الرض ، ول حي تHروى القصة القيقية الكاملة
لولوكوست ‘الليي الستة’ من اليهود ف أوربا.

 وسوف تأت اللحظة الت ينتهي فيها العال الادي فجأة£ على
:النسانية

 وEلLل�هL غKيIبH ال̀سمEاوEاتL وEال�رIض[ وEمEا أKمIرH ال̀ساعEةL إ[ل﴿ 
 كKلKمIح[ الNبEصEر[ أKوI هHوE أKقNرEبH إ[ن× الل�هE عEلKى كPلn شEيIء� قKدLير

)16 من سورة النحل 77﴾(الية 

 وقد وصف النب صلى ال عليه وسلم فجاءة تلك اللحظة ف
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:الديث التال

 "ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلن ثوبما بينهما فل
 يتبايعانه ول يطويانه ، ولتقومن الساعة وقد انصرف

 الرجل بلب لقحته فل يطعمه ، ولتقومن الساعة وهو يليط
 حوضه فل يسقي فيه ، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إل

فيه فل يطعمها."

(رواه البخاري ومسلم)

 أي أن الساعة تباغت هؤلء الناس فل يستطيعون إتام أمر قد
 ابتدؤوه سواء كان ذلك بيع الثوب أو شرب اللب اللوب أو سقي

.النعام بعد إصلح الوض أو أكل اللقمة الرفوعة إل الفم

ناية التاريخ

 من وجهة نظر السلم ينتهي التاريخ عندما ينتصر الدين أو
 الفكر البن على القيقة الوثقة انتصارا£ نائيا£ حاسا£ على كل

 الديان والفكر النافسة ، وبنفس الهية عندما ينتصر التعبي الوثق
 عن القيقة على كل النافسي من أهل الفرق النتمية إل الدين

  . وقد كرر القرآن آية تعب عن هذه النهايةنفسه أو الفكر نفسه
ثلث مرات:
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 ﴿ هHوE ال×ذLي أKرIسEلK رEسHولKهH ب[الNهHدEى وEدLين[ الNحEق� لLيHظNه[رEهH عEلKى
  من سورةK22 ﴾(الية الد�ين[ كPلnهL وEلKوI كKر[هE الNمHشIر[كPون

)61 من سورة الصف9والية  9التوبة 

 هHوE ال×ذLي أKرIسEلK رEسHولKهH ب[الNهHدEى وEدLين[ الNحEق� لLيHظNه[رEهH عEلKى﴿ 
 من سورة الفتح28الد�ين[ كPلnهL وEكKفKى ب[الل×هL شEه[يد·ا ﴾(الية 

48(

 أي إن ال هو الذي أرسل رسوله بهمة نشر الدى ودين
 (ناية التاريخ) على كل الديانالقيقة لكي يعله ينتصر ف النهاية 

 والفكار الباطلة . وسيحدث هذا مهما بذل الشركون من كراهية
 وبغضاء ضد هذه الغاية ، والشركون هم الذين ينسبون أي نوع
 من  اللوهية (السيادة أو السلطة العليا أو الشرع العلى إل) إل

 أي شيء أو شخص غي ال . وال يكفي كشاهد على القيقة لنه
ليس ياثله أحد ف القيام بأمر الشهادة على القيقة.

 وليوجد دعوى للحقيقة ف مثل استعراضية وإصرار وإجبارية
 دعوى الغرب للحقيقة الت بزغت على العال عندما ولدت الضارة

  . ومع هذه الضارة أشرقت ‘شس’الغربية العلمانية الديثة
 منتصرة على العال من ‘الغرب’ وهي تعلن بكل تأكيد أنا نسخت

 كل دعاوى القيقة الت سبقتها وحل�ت ملها وصيتا كلها الن
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 هEمEل£ ل يHعIتEد� به . وكان أرنولد توينب صريا£ جدا£ إذ قال: "إن
 الضارة الغربية ل تدف إل أقل من استيعاب كل البشرية ف

 متمع واحد كبي والتحكم بكل شيء  ف الرض والو
   ‘ماكمةToynbee, Civilization on Trialوالبحر ..." (

).166الضارة’ لتوينب ، ص 

 ول تنجح هذه الضارة ف السيطرة على العال فحسب بل
  .  فإن فلسفةإنا تدعي دعوى جسورة بأنا بصدد إناء التاريخ

 التاريخ الغربيي أمثال فرانسيس فوكوياما يقدمون الجج على أن
 هذه الضارة هي ذروة مرى التاريخ وناية التاريخ لنه ل يكن

 وجود شيء يل مل سيطرتا الت انتصرت عل كل البشرية وعلى
كل منافسيها با فيهم السلم.

 وقدكان فوكوياما غافل£ كل الغفلة عن حركة التاريخ
 القيقية الت تصل إل أوجها بعودة السيح القيقي عيسى بن مري

.عليهما السلم

 ومع أن الؤلف يعترف بدهشته وذهوله من مشهد الشروق
 الغرب العجيب مطلقا£ والذي يستمر ف الشراق النتصر ، ولكنه
 يدرك أنه شروق زائف وهو ف الواقع تقق لنبوءة النب صلى ال

 عليه وسلم الت هي من علمات اليوم الخر ، أي ‘طلوع الشمس
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  .  لقد طمأنتنا الية الذكورة أعله والت كررت ثلثمن مغربا’
 مرات ف الكتاب الكري طمأنة إلية بأن التاريخ سينتهي بشكل

 آخر . لقد ق̀در ال أن السلم سينتصر على الضارة الغربية
العلمانية الديثة وعلى كل منافسيه عند ناية التاريخ.

 و ينكشف الزيد من الرؤية السلمية للموضوع ف آيات
 قرآنية ونبوءات من النب صلى ال عليه وسلم تصف كيف أن

 النصر النهائي للحقيقة وناية التاريخ الت تعقبه سيحدثان عند عودة
 . إنماالسيح القيقي عيسى بن مري وميء المام الهدي 

 سيحكمان العال بالعدل من القدس ، وهذا الكم سيمثل أيضا
 انتصار القيقة ف دين السلم على كل أندادها . وقد سى
 السلم تلك اللحظة من الزمن العلمة الكبى أو القصوى

 للساعة ، ولقد تنبأ النب صلى ال عليه وسلم بعشر علمات
(كبى) متعلقة بالساعة.

 وبا أن العودة الشهدية للمسيح القيقي عيسى بن مري
 عليهما السلم ستثبت صحة دعوى القيقة للسلم فربا تبدأ

 . ولكن لن تنتهي الساعة حت يزولالساعة بذه العودة وال أعلم 
 العال الادي . وكل العلمات الت ستحدث قبل عودة عيسى إنا

هي علمات تنبئنا بقرب الساعة.

153



  . وقد ذPكLر مثال مشهديبعض هذه العلمات واضح للعيان
 على ذلك ف القرآن . كان كفار مكة يهزؤون بالنب قائلي: "إذا
 كنت نبيا£ فلماذا ل تشق القمر وحينئذ نؤمن بك" . فكان جواب

 النب أن دعا ال تعال أن ينحه هذه العجزة فانشق القمر على
 الفور ، فرHئLيE نصفه فوق جبل الصفات والنصف الخر فوق جبل

 قيقعان . وقد ذكر القرآن هذا الدث وأعلن أنه علمة على أن
الساعة قد اقتربت:

  من سورةH1 ﴾ (الية اقNتEرEبEتL ال̀ساعEةP وEانشÈق الNقKمEر﴿ 
)54القمر

مفتاح موضوع الساعة

 ولكن القرآن أعطانا أيضا£ عن الساعة وعلماتا معلومات
  . وهذه هي اليات الت مازال يسعى ف تأويلهاتتاج إل تأويل

 الاطئ أولئك الذين عزموا على الفتنة . وهم يفعلون ذلك ليضلوا
 من ينخدع بم فيقبلوا تأويلتم الاطئة . ومثال ذلك هو الية الت

  . إن هذا  الشخص أوع�ل�م¢ للساعةتعي شخصا أو شيئا£ على أنه 
 الشيء إذا£ مفتاح حقيقي نفتح به موضوع الساعة وكذلك نعرف
 أن الساعة قد جاءت إذا جاء هذا العلم ، فهذا العلم هو النواة الت

نشتق منها نظام معان موضوعنا:
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 ﴿ وEإ[̀نهH لKعLلNمe لnل̀ساعEةL فKلKا تEمIتEرHن× ب[هEا وEا̀تب[عHونL هEذKا صLرEاط
 eيمLقEتI43 من سورة الزخرف61﴾ (الية م�س(

 يقول معظم الفسرين إن الضمي ف ‘وإنه’ يعود إل عيسى أي
  . ولكن بعض الفسرين العصريي (ممد أسديعود إل عودة عيسى

 مثل£ ) قد أقتنعوا أن عيسى قد مات ولذلك يرفضون أن يؤمنوا
 بعودته . (نرجو أن نعال الوضوع بالتفصيل إن شاء ال ف كتابنا
 القادم بعنوان ‘رؤية إسلمية لعودة عيسى’.) ويرون أن الضمي ف

 الية أعله ينبغي أن يفهم أنه عائد على القرآن نفسه ل على عيسى
عليه السلم.

 ورغم أن قواعد النحو ف لسان العرب تسمح بعودة الضمي
 : ‘شخص عيسى’ أو ‘قضية عيسى’ أو ‘القرآن’على أي من ثلث

 ، فإن السياق الذي استعمل فيه الضمي يقتضي أن يعود الضمي
 على ‘شخص عيسى’ عليه السلم . ولذلك فإن عودة عيسى

 وظهور الدجال (قبلها) ها حدثان يHعIلLماننا (أي يعطياننا العLلNم) بأن
 الساعة قد جاءت . ل ‘قضية عيسى’ (أي العب الستفادة

 والنقاشات) ول ‘القرآن’ يكن أن يHعIلLماننا بجيء الساعة . لقد
 أخبنا ال تعال مرارا£ ف القرآن أنه ل أحد يعلم مت ستأت الساعة

 إل ال . إذا£ ل يكن أن يHعIلLمEنا القرآن مت تيء الساعة . فقط
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 عودة السيح القيقي وظهور الدجال (قبل ذلك) سيHعIلLماننا أن
 الساعة قد أتت . هذان الدثان ليسا علمتي أو شرطي (من

الشراط) فحسب ، بل ها عLلNم حقيقي بوقت الساعة.

 وسوف تHثNب[تH الدراسة الدقيقة للسياق الذي وردت فيه الية
 صحة التأويل القائل إن الضمي ف ‘وإنه’ عائد على شخص عيسى

  . هاهو السياق الذي وردت فيه الية ونرجو أن ينتبهعليه السلم
القارئ إل استعمال الضمائر:

 ﴿ وEلK̀ما ضHر[بE ابIنH مEرIيEمE مEثKل£ إ[ذKا قKوIمHكE مLنIهH يEصLد�ون
)43 من سورة الزخرف57﴾ (الية 

 أي كلما استعمل ال الحداث الرتبطة بعيسى كقضية تشكل
 مثال£ للدراسة والعتبار ضجوا منه ، والضمي ف ‘منه’ عائد على

.عيسى إما على شخصه أو قضيته

 ﴿ وEقKالPوا أKآلLهEتHنEا خEيIرe أKمI هHوE مEا ضEرEبHوهH لKكE إ[ل جEدEل£ بEل
 KونHمLصEخ eمIوKق IمH43 من سورة الزخرف58﴾ (الية ه(

 وواضح أن الضمي ‘هو’ يعود على عيسى ، و ليس لم قصد
 . من هذه القارنة إل الدال فالخاصمة من عادتم

 ﴿ إ[نN هHوE إل عEبIدe أKنIعEمIنEا عEلKيIهL وEجEعEلNنEاهH مEثKل£ لnبEن[ي إ[سIرEائLيل
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)43 من سورة الزخرف59﴾ (الية 

 واضح أن الضمائر ف ‘هو’ و ‘عليه’ و ‘جعلناه’  كلها تعود
 على عيسى ، فهو بشر يعبد ال أنعم ال عليه وجعله مثال£ لبن

.إسرائيل لكي يدرسوا ويفهموا أسرار هذا الدرس

 ﴿ وEلKوI نEشEاء لKجEعEلNنEا مLنكPم ̀ملئLكKة£ فLي الرIض[ يEخIلPفPون
)43 من سورة الزخرف60﴾ (الية 

.أي ملئكة يلف بعضهم بعضا£

 ﴿ وEإ[̀نهH لKعLلNمe لnل̀ساعEةL فKل تEمIتEرHن× ب[هEا وEا̀تب[عHونL هEذKا صLرEاط
 eيمLقEتI43 من سورة الزخرف61﴾ (الية م�س(

 وتاشيا مع عودة الضمائر ف السياق السابق فالضمي ف
  .‘وإنه’ إما أن يعود على شخص عيسى أو على قضية عيسى

 تقول الية إنه وسيلة لعLلNم الساعة ، فلذلك ل تEشHك�وا ف الساعة بل
اتبعون ، فهذا (وحدEه) يشكل صراطا£ مستقيما£ .

 eو� م�ب[يHدEع IمPكKل Hإ[̀نه PانKطIال̀شي HمP̀د̀نكHصEل يE62﴾ (الية ﴿ و 

)43من سورة الزخرف

 ول تسمحوا للشيطان أن ينعكم من إدراك حقيقة هذه
 (واضح أن الضمي يعود على الشيطان) عدو لكمالقضية ، إنه 
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واضح العداوة.

 ﴿ وEلK̀ما جEاء عLيسEى ب[الNبEي�نEاتL قKالK قKدI ج[ئNتHكPم ب[الNحLكNمEة
 وEل#بEي�نE لKكPم بEعIضE ال×ذLي تEخIتEلLفPونK فLيهL فKا̀تقPوا الل×هE وEأKطLيعHون

)43 من سورة الزخرف63﴾ (الية 

 (الضمي فأي وعندما جاء عيسى بالباهي على القيقة قال 
 ‘قال’ عائد على عيسى) لقد جئتكم بالكمة ول#وض�ح لكم بعض
 ماتتلفون فيه (الضمي عائد على القضايا الختلف فيها) ، فلذلك

كونوا على علم بأن ال يراقبكم وأطيعون.

 ﴿ إ[ن× الل×هE هHوE رEب�ي وEرEب�كPمI فKاعIبHدHوهH هEذKا صLرEاط� م�سIتEقLيم
)43 من سورة الزخرف64﴾ (الية 

  . والية تعلنواضح أن الضمي ف ‘فاعبدوه’ عائد على ال
 أن عبادة ال وحده الذي هو رب عيسى أيضا£ هي الصراط

الستقيم الوحيد القبول . 

 ﴿ فKاخIتEلKفE ال�حIزEابH مLن بEيIن[ه[مI فKوEيIل� لnل×ذLينE ظKلKمHوا مLن
 lيمLلKأ lمIوEاب[ يKذE43 من سورة الزخرف65﴾ (الية ع(

 الضمر هنا أن الفLرEق تكونت واختلفت من بعد عيسى ،
.وتنذر الية الظالي منهم بعذاب شديد ف يوم مليء باللم
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 إن نبوءات النب صلى ال عليه وسلم تشي إل أن لظة عودة
 عيسى بطبيعتها ستزيل كل الجب اللية الت كانت تول دون
 إدراك موضوع علمات الساعة والنفاذ إليه وتعل ميء الساعة

 . لننظر إل مايلي:حاضرا£ للرؤية

 "... فبينما هو كذلك إذ بعث ال السيح ابن مري  عليه
 السلم فينزل عند النارة البيضاء شرقي دمشق  بي

 مهرودتي واضعا كفيه على أجنحة ملكي إذا طأطأ رأسه
 قطر وإذا رفع رأسه تدر منه جان كاللؤلؤ ، فل يل

 لكافر يد ريه إل مات ، ونEفKسHه ينتهي حيث ينتهي طرفه
"...

(صحيح مسلم)

 (ملحظة: يرى الؤلف أنه من الغريب الي�ر أن تكون
عودة عيسى العجزة ف دمشق ل ف القدس وال أعلم.)

 "والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مري
 حكما£ مقسطا£ ، فيكسر الصليب ، ويقتل النزير ويضع

الزية ويفيض الال حت ل يقبله أحد."

(صحيح البخاري)
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  يتضح من النقاش أعله أن لظة عودة السيح القيقي عيسى
 بن مري ستستول على انتباه البشر بيث تثبت صحة دعوى

 القيقة للسلم إثباتا£ كامل£ ومقنعا£ . والواقع أن الفهم الصحيح
 للية سيمكن الذين ل يشاركوننا ف الرأي من إدراك أن كل

 علمات الساعة مرتبطة بشكل أو بآخر بعيسى وعودته . وبعبارة
أخرى إن نظام العان لذا الوضوع مبن على هذا الدث.

 إن لظة عودة عيسى ولظة انتهاء الكون الادي ستأتيان
:فجأة وبسرعة

 وEلLل�هL غKيIبH ال̀سمEاوEاتL وEال�رIض[ وEمEا أKمIرH ال̀ساعEةL إ[ل﴿ 
 كKلKمIح[ الNبEصEر[ أKوI هHوE أKقNرEبH إ[ن× الل�هE عEلKى كPلn شEيIء� قKدLير

)16النحل  من سورة 77﴾(الية 

 أي إن ال وحده يلك علم الواقع الفي ف السماوات
 والرض ، وإذا£ سيحدث ميء الساعة خلل لظة مثل لح البصر

.أو أسرع ، لن ال قادر على أن يشاء ما يريد

 ث إن القرآن أعلن إعلنا£ حاسم الهية عن لظة عودة عيسى
 . يقول القرآن إن كل نصران ويهودي (من الذين رفضوا حقيقة
 السلم وكانوا ياربون السلم) يلتقي بعيسى ث يوت ويضطر

 إل مواجهة العاقبة الوخيمة لسلوكه (حيث أن عيسى سيشهد
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 بشهادة ضده) سيضطر إل أن يؤمن بعيسى (على أنه السيح
 القيقي والنب القيقي ل الواحد) قبل أن يوت (تلك اليتة

الرهيبة):

 وEإ[ن م�نI أKهIل[ الNكLتEاب[ إ[ل× لKيHؤIمLنÈن ب[هL قKبIلK مEوIتLهL وEيEوIم﴿ 
 من سورة النساء159الNقLيEامEةL يEكPونP عEلKيIه[مI شEه[يد·ا ﴾ (الية 

4(

 أي ل أحد من أهل الكتاب إل وسيضطر لليان به قبل موته
.ث يشهد ضده يوم القيامة

 يتنبأ القرآن بلحظة مشهدية حي يؤمن كل نصران وكل
 (أي بعيسى أو بقيقته) قبل موته . ث تستمر الية مقررةيهودي به 

 أنه رغم ذلك اليان العلن سيدل عيسى بشهادة ضده أو ستكون
تلك القيقة برهانا£ ضده ف يوم الساب.

 ورأي المهور ف تأويل هذه الية أن كل نصران أو يهودي
 يلتقي بعيسى عند عودته سيضطر لليان به على نو إيان السلمي

  . ولقد خاطبأي أنه السيح القيقي ونب ال الواحد الحد
 الؤلف يوما£ جعا£ غفيا£ من اليهود المريكان ف نيو جيسي

 بأمريكا وأخبهم بذا الصي الوصوف ف القرآن والذي ينتظرهم .
 فانذهلوا لذا الب واجتمعوا حوله بعد الاضرة يطالبون بتفسي ما
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 اعتقدوا أنه ظلم: "لاذا سنضطر لليان با رفضناه ؟" وأجاب
 الؤلف أن الPجHب ستكون قد أزيلت من أمام أعينهم ف ذلك اليوم

 وسيبصرون مباشرة القيقة الت كفروا با من قبل ورفضوها طيلة
حياتم.

 وف ذلك الوقت بذاته وليس قبله تكون الشهادة باليان بل
  . ونعتقدفائدة لنا لن تنقذ النصارى واليهود من عاقبة سلوكهم

 أن تلك اللحظة ستعلن بداية الساعة وال أعلم . والن نستنتج أن
 إعلن القرآن أنه (أي عيسى) عLلNم للساعة يعن أنه بعودته تكون

الساعة قد جاءت . 

 كشف القرآن عن علمة عظيمة تسبق الدث الشهدي الذي
 (وليس كلهم) وهم يعلمون أنم كانوايوت فيه نصارى ويهود 

 يشنون حربا£ ظالة ضد دين القيقة وضد العباد القيقيي ل الواحد
 الحد ، وأنم لذلك على وشك مواجهة العاقبة الوخيمة لسلوكهم
 هذا . لقد حدث شيء ماثل عندما كان فرعون يغرق . لقد أزيلت
 الجب من عينيه ف لظة موته ورأى القيقة . وما كان له اليار
 إل أن يقبل القيقة الت أصبحت الن واضحة بينة له ، ولكن كان
 قد فات الوان لقبول القيقة والوت كمؤمن ، فكان لمفر له من

نار جهنم.
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 (لLيHكNتEشEفE)ولكن ال تعال قضى أن يبقى بدنه مفوظا£ ليكون 
 كعلمة للناس من بعده . والقصود من هذه العلمة أن من عاش
 كما عاش فرعون (أي يرفض الق ويضطهد الؤمني) سيموت

 كما مات فرعون . فالنصارى واليهود الذين ياربون السلم الن
 ويرهبون السلمي أو يدعمون هذه الرب وهذا الرهاب

سيموتون بنفس الطريقة الت مات عليها فرعون.

 ﴿ فKالNيEوIمE نHنEج�يكE ب[بEدEن[كE لLتEكPونK لLمEنI خEلNفKكE آيEة£ وEإ[ن× كKثLي·ا
 KونPلLافEغKا لEنLاتEآي IنEال̀ناس[ ع Eمن سورة يونس92﴾ (الية م�ن 

10(

 أي لن يكون المر كما شاء فرعون ف لظة موته ، بل إن
 ال قرر أن يبقى جسده مفوظا£ ليكون هذا السد عند ظهوره فيما
 بعد إنذارا£ للذين عاشوا كفرعون أنم سيموتون كفرعون ، ولكن

.كثيا£ من الناس لن ينتبهوا لثل هذه الشارات

 لكي ننفذ إل واقع العال اليوم ونفهمه يب أن نلحظ بدقة
 1881كيف أن ال تعال أخرج للناس جثة فرعون ف الفترة مابي 

  أي ف نفس اللحظة الت أسست فيها الركة الصهيونية ف1898و 
 ) وكانت تHصIنEعH آخر حلقة ف سلسلة التحالف1897أوربا (

 الغامض ف أوربا بي اليهود والنصارى . وظهر بدن فرعون عندما
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 كان العال على وشك أن يشهد الرحلة الخية من جهد الدجال
 ‘لتحرير’ الرض القدسة من أيدي السلمي وإعادة إنشاء دولة

 إسرائيل القدسة (الدجالة) ف الرض القدسة . إذا£  ل يكن
 اكتشاف جثة فرعون تقيقا£ لنبوءة إلية فحسب ، بل علمة من

علمات الساعة.

وعد الخرة

 (أي ‘النذارأشار القرآن إل حدث ساه ‘وعد الخرة’ 
 الخي’ قبل ميء الساعة) . سيأت النذار الخي حي يHرIجEع

اليهود بقرار من عند ال إل الرض القدسة:

 وEقPلNنEا مLن بEعIدLهL لLبEن[ي إ[سIرEائLيلK اسIكPنHواN ال�رIضE فKإ[ذKا﴿ 
  من104﴾ (الية وEعIدH الخLرEةL ج[ئNنEا ب[كPمI لKفLيف£ا جEاء 

)17سورة السراء

 (مبعثرين)أي قلنا لبن إسرائيل ستسكنون ف نواحي الرض 
 حت يأت وقت تقق النبوءة اللية الخية (بشأن ميء الساعة)

فعندئذ سنHرجعكم إل الرض القدسة من كل أناء الرض.

  عاما2000ولكن رجوع بن إسرائيل إل الرض القدسة بعد 
 من نفيهم منها بقرار إلي لن يدث إل إذا لعبت يأجوج ومأجوج
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 دورا£ حاسا£ ف المر . وهذا واضح وضوحا£ مطلقا£ من التصريح
القرآن التال من سورة النبياء:

 ﴿} KونHج[عIرEل ي IمHا أ̀نهEاهEنNكKلIأه bةEيIرKى قKلEع eامEرE95وح{ 
 حÈتى إ[ذKا فPتLحEتI يEأNجHوجH ومEأNجHوجH وEهHمI مLنI كPلn حEدEب

)21 من سورة النبياء 96-95(اليتان}﴾ 96يEنIسQلPون{

 ( أي القدس)أي حEكKم ال سبحانه وتعال على مدينة مع̀ينة 
 كان قد د̀مرEها (وأKخIرEجE منها أهلKها) بأنzهم ( أي أهل الدينة) حرام
 عليهم أن يعودوا إليها ( ليستعيدوها كمدينتهم الاصة بم) إل بعد

 أن يكون يأجوج ومأجوج قد فPتLحوا وانتشروا ف جيع الناء
 (واستولوا بذلك على العال وأنشؤوا نظام يأجوج ومأجوج

العالي).

 يتضح إذا£ أن كل علمات الساعة با فيها فتح يأجوج
 ومأجوج يب أن تدث قبل بداية الساعة ، وبالتال قبل اللحظة

  . وأي علمة تأتالت يعود فيها السيح القيقي عيسى بن مري
 بعد عودة عيسى واضح أنا ل يكن أن تلعب دور علمة للساعة
 لن الساعة ستكون قد جاءت بعودته وستكون قد بدأت بشكل

 ملحوظ مباشرة . ث إن عودة اليهود الت تنبأ با ال تعال إل
 الرض القدسة وسى تلك اللحظة النذار الخي (وعد الخرة) ل
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تكن لتحدث إل بعد فتح يأجوج ومأجوج على العال.

 بالضافة إل جبل الباهي والجج الفاصلة الت قدمها هذا
 الكتاب والت تثبت أن يأجوج ومأجوج قد فتحت على العال ،

 نرجو من القارئ أن يتفكر ف نبوءة الرسول صلى ال عليه وسلم
:ف صحيح البخاري

 "ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد ياجوج ومأجوج." ث
يقول "ل تقوم الساعة حت ل يج البيت." 

 أي سيستمر الج بعد فتح يأجوج ومأجوج ولكن سيتوقف
 (الصحيح) قبل أن تأت الساعة . وبعبارة أخرى يقول النب إنالج 

 الساعة لن تأت إل بعد أن يترك الج أو يصبح باطل£ كما كان ف
 عهد العرب الشركي ولكن قبل أن يكون ذلك ستكون يأجوج

 ومأجوج قد فتحت . إذا£ واضح جدا£ أن يأجوج ومأجوج ستفتح
قبل ميء الساعة ل بعده.

 وف هذا السياق بالضبط فإن هذا الكتاب يشك ف صحة أو
 صحة تأويل حديث منفرد ورد ف صحيح مسلم وغيه يفسر على

 أنه يبنا أن يأجوج ومأجوج لن تفتح إل بعد عودة السيح
:القيقي عيسى بن مري وبعد أن يقتل الدجال
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 جاء ف حديث النواس بن سعان رضي ال عنه"...إذ
 أوحى ال إل عيسى: إن قد أخرجت عبادا ل ل يدان

 (لقدرة) لحد بقتالم ، فحرز عبادي إل الطور (البل) .
  ال يأجوج ومأجوج وهم من كل حدبيبعثو

 ينسلون . فيمر أوائلهم على بية طبية (بر الليل)
 فيشربون ما فيها ، ويرآخرهم فيقولون: لقد كان بذه

مرة ماء."

 وسنعود إل هذا الوضوع ف الفصل الذي يناقش السؤال ‘هل
 فتحت يأجوج ومأجوج على العال ؟’ ونلحظ هنا أن هناك

 تناقضا£ فكريا£ إذا اعتقدنا أن يأجوج ومأجوج لن تفتح إل بعد
 .عودة عيسى وبعد أن تبنا هذه العودة بأن الساعة قد جاءت 
 وهذا العتقاد يتناقض كذلك مع أدلة تثبت أن بر الليل يكاد

 يف وأنه ل يد أحد قط سدا£ مكونا£ من قطع حديد كان قد بن
 لبس يأجوج ومأجوج والذي يب أن يكون قائما£ ف الرض إذا
 ل تفتح بعد يأجوج ومأجوج . وهذا الكتاب يبهن أيضا£ أن هذا
 العتقاد يناقض نظام العان للموضوع والذي استخرج من القرآن
 والديث ، بالضافة إل تصريح النب صلى ال عليه وسلم الواضح

جدا£ أنم قد فتحوا.
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الفصل الرابع
صفات يأجوج ومأجوج

 إن إعلن القرآن أن عيسى عليه السلم عLلNمe للساعة يعن برأينا
  . وبالتال فإن صفاتأن عودته هي خاتة علمات الساعة

 يأجوج ومأجوج - بالضافة إل ضرورة ترابطها مع بعض –
 ينبغي أن ترتبط بعودة السيح القيقي . فكلما وجدنا أي صفة

 من صفاتم - آثار أقدامهم - ف العال اليوم دلتنا على آثار
 أقدام أخرى وهذه ستدلنا بدورها ف النهاية إل خاتة علمات

الساعة.

 ونقطة أخرى مساوية ف الهية هي أن صفات يأجوج
 ومأجوج الواردة ف نص القرآن ينبغي أن تعطى قيمة وأولوية

.أكب من آثار أقدامهم الواردة ف أحاديث

 لقد حاولنا ف هذا الكتاب أن نيب على عدة أسئلة عن
:يأجوج ومأجوج ، مثل£ 

من هم يأجوج ومأجوج؟
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 على العال Hبأمرهل فتحت يأجوج ومأجوج بعد) 
ال)؟

ماذا ستكون نتائج فتحهم على العال؟

هل نستطيع تعيي هويتهم؟

ماذا ستكون ناية يأجوج ومأجوج؟

.وف هذا الفصل سنجيب على السؤال الول فقط

 ذكرنا من قبل أن النب ممد صلى ال تعال عليه وسلم لقي
 نفرا£ من صحابته يناقشون بعض المور فاستفسر منهم عن موضوع

  . وعنما علم أنه علمات الساعة قال كما هو جدير بنبنقاشهم
 الواحد الحد أن يقول: "لتقوم الساعة حت ..." ث عد عشر

 علمات تظهر ف العال قبل ميء الساعة . ومن العلمات العشر
يأجوج ومأجوج.

 - بأن الساعة ليكن أن تدثومعن هذا التصريح النبوي 
 إل بعد أن تظهر ‘علمات’ معينة ف العال - هو أن علمات اليوم
 الخر هذه (مثل ‘يأجوج ومأجوج’ و ‘الدجال’ و‘طلوع الشمس
 من مغربا’ إل.)  يب أن تدث قبل الKدEثL السمى‘بالساعة’ .

 حسب نظاملذلك فإن اللحظة الدقيقة لذه العلمات الت تدث 
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  ينبغي أن تكن مراقب الحداث الواعي من استنباط جدولمعي
 زمن لقتراب الساعة . وبالتال ل يوز أن تHدرEس أية علمة با ف

 ذلك يأجوج ومأجوج بعزل عن غيها ، بل يHنIظKرH إل كل
العلمات على أنا مترابطة ببعضها كوحدة عضوية .

 إن إعلن القرآن أن عيسى عليه السلم عLلNمe للساعة يعن
  . وبالتال فإن صفاتبرأينا أن عودته هي خاتة علمات الساعة

 يأجوج ومأجوج - بالضافة إل ضرورة ترابطها مع بعض –
 ينبغي أن ترتبط بعودة السيح القيقي . فكلما وجدنا صفة من

 صفاتم - أو آثار أقدامهم - ف العال اليوم دلتنا على آثار أقدام
 أخرى ، وهذه ستدلنا بدورها ف النهاية إل خاتة علمات

الساعة .

 ونقطة أخرى مساوية ف الهية هي أن صفات يأجوج
 ومأجوج الواردة ف نص القرآن ينبغي أن تعطى قيمة وأولوية أكب

.من آثار أقدامهم الواردة ف أحاديث

 إن العلومات الضلnلة الت يتعرض لا السلمون عن موضوع
 يأجوج ومأجوج تكوzن مشكلة تؤثر ف فهم موضوع معقد

 .مشروح ف القرآن والحاديث بآيات تتاج إل التأويل أحيانا£ 
 وهذه اليات يكن تأويلها تأويل£ خاطئا£ ، وقد حدث هذا ف
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 الاضي ، والقرآن يشي إل التأويل الاطئ لثل هذه اليات
التشابة:

 ﴿... فKأK̀ما ال×ذLينE ف قPلPوب[ه[مI زEيIغ� فKيÈتب[عHونK مEا تEشEابEهE مLنIه
)3 من سورة آل عمران7﴾ (الية ابIتLغEاء الNفLتIنEةL وEابIتLغEاء ...

 أي الذين ف قلوبم ميل عن الق يتتبعون اليات الت يكون
 (تعبيات مEجازية) بقصدفيها وجه التشابه ف الظاهر ل ف الواقع 

إساءة تفسيها وزرع الفوضى.

 وتبدأ طريقتنا باستخراج حذر لوصاف يأجوج ومأجوج من
 (ومن سورة الكهف على التعيي) ث نعتمدالقرآن بشكل رئيسي 

على الحاديث بشكل ثانوي ، وذلك لتوضيح الوضوع.

القرآن ي�عZرtف� موضوع يأجوج ومأجوج

 من سورة 101-83اليات (لنبدأ بالنص ذي الهية الاسة 
 H فيه القرآن موضوع يأجوج ومأجوج يHعEر�ف والذي)18الكهف 

لول مرة:

 وEيEسIأKلPونEكE عEن ذLي الNقKرIنEيIن[ قPلN سEأKتIلPو عEلKيIكPم م�نIهH ذLكNر·ا﴿ 
)18من سورة الكهف  83الية (﴾ 

: تفسي
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 ‘ذوالقرني’ تعن حرفيا£ من له قرنان ، و لفظة ‘القرن’
 (جعها قرون) قد تعن ذلك النتوء العظمي وقد تعن

 العصر من الزمن ، ولكن القرآن يستعمل لفظة ‘القرن’
 بعن العصر ف كل مواضع ورودها ف الكتاب الكيم .
 ويقتضي ذلك أن سورة الكهف هنا تقص قصة لا تطبيق
 أو تأثي ف عصرين اثني . ونرى أنما عصر مضى وعصر

 آخر هو العصر الخي . ونرى أن العصرين متلفان إل
درجة أنما متعاكسان.

 ( الت تسمى الن مدينة النب)سأل أحبار اليهود ف يثرب 
 الرسولK صلى ال عليه وسلم عن رجل طواف طاف

 مشارق الرض ومغاربا ، فإذا أجاب على هذا السؤال
 (وسؤالي آخرEيIن) يكون ذلك برهانا£ على أنه بق نب
ال . وف هذا النص ييب القرآن على هذا السؤال.

----------

 ﴾إ[̀نا مEك×̀نا لKهH فLي الNأKرIض[ وEآتEيIنEاهH مLن كPلn شEيIء� سEبEب·ا ﴿ 
)18من سورة الكهف  84الية (

:تفسي
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 أي أعطاه ال قوة ف الرض ووهبه وسائل ومEقNدLرات
 يسي ف الرض وينجز أي شيء يريد إنازهتكنه من أن 

 . كان ذو القرني رجل£ قوي اليان فقضى ال تعال
 وقدر أن يكون له قوة سياسية وعسكرية تشكل نظاما

 عاليا£ (هيمنة ذي القرني) يرتكز على أسس من اليان .
 وما هي أهم سة للعلقة الت ينبغي أن توجد بي السياسة

 والخلق ؟ ومانوع النظام العالي الذي تنشئه وترعاه
 سلطة قضاها ال وقدرها وهي ترتكز على أسس من

 اليان ؟ إن سورة الكهف تستمر لتعطينا درسا£ يكننا من
 التعرف على واقع وحقيقة ثان القرنEيIن (العصرEيIن) والذي

 سيكون مضادا£ ومعاكسا£ بالضبط للعصر الذي تصفه
 السورة الن . ونرى أن ثان العصرEيIن هذا هو نظام عال

اليوم الذي صنعته الضارة الوربية اليهودية النصرانية.

----------

)18من سورة الكهف  85الية (﴾ فKأKتIبEعE سEبEب·ا ﴿ 

  . إنهأي هذا مثال على كيفية استعمال ذي القرني لقوته
 سار نو الغرب واختار أسلوبا£ صحيحا£ لتحقيق غاية

صحيحة.
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 حÈتى إ[ذKا بEلKغK مEغIر[بE ال̀شمIس[ وEجEدEهEا تEغIرHبH فLي عEيIن﴿ 
 حEمLئKةb وEوEجEدE عLندEهEا قKوIم·ا قPلNنEا يEا ذKا الNقKرIنEيIن[ إ[̀ما أKن تHعEذnب

 من سورة الكهف 86الية (﴾ وEإ[̀ما أKن تÈتخLذK فLيه[مI حHسIن·ا 
18(

:تفسي

 (وبدا الكانسار حت وصل إل حيث تغرب الشمس 
 كأنه ناية الرض حيث ل أرض بعده) فوجد الشمس
 تغرب ف بر معك�ر غامق اللون ، ووجد هناك أمة من
 الناس  . فأوحى إليه ال: "السلطة الاكمة لك يا ذا

القرني ، عاقبهم أو عاملهم بإحسان."

 : السلطة - يكن أنإن القوة السياسية – أو باختصار
 تستعمل لصنع ثقافة سياسية ترتكز على أسس من القLيEم

 الخلقية والروحية . ويكن أن تستعمل للمساعدة
 والكافأة ف دعم القLيEم . ولكن السلطة يكن أيضا£ أن

 تستعمل بظلم للمعاقبة والضطهاد . والغرض من القصة
 ف هذه الرحلة هو تصوير كيفية استعمال السلطة عندما

يكون أساسها اليان.

  لقد عÈينE كثي من فقهاء السلم على مر العصور البحر
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العكر الوصوف ف الية على أنه البحر السود.

----------

 قKالK أK̀ما مEن ظKلKمE فKسEوIفE نHعEذnبHهH ثP̀م يHرEد� إ[لKى رEب�هL فKيHعEذnبHه﴿ 
)18من سورة الكهف  87الية (﴾ عEذKاب·ا ن�كNر·ا 

:تفسي

 أجاب ذو القرني أنه سيستعمل سلطة الكم الت منحها
 له ال لعاقبة من يد أنم ارتكبوا جرائم الظلم

 كالضطهاد وسلب القوق والعتداء إل وأن الظال
 سوف يعاقب أيضا£ عندما يرجع إل ربه وستكون عقوبة

.ال رهيبة

 عندما ترتكز السلطة الاكمة على اليان فإنا تستعمل
  . فالسلم والسعادة يستحيلنلعاقبة الضطهدين والظالي

 ف عال ظال . ويعل نظام ذو القرني العالي السلم
 والسعادة مكني ف الرض بإقامته العدل بزم . وهكذا
 كان العال سيكون لو قبلت البشرية النب ممد صلى ال

عليه وسلم واتبعته.

 وبذلك تكننا سورة الكهف من إبصار واقع ثان العصرين
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 (القرنEيIن) أي العصر الخي (اليوم الخLر) أو عصر الفت .
 فبعد أن رفضت البشرية النب ممد ول تتبع طريقة حياته
 ستعيش البشرية ثان العصرEيIن الذي هو مضاد تاما£ لنظام

 ذي القرني العالي . فالسلطة الاكمة ف ذلك العصر
 سترتكز ف النهاية على أسس ملحدة ل تؤمن بال (تسمى

 علمانية) ، وبدل£ عن أن تستعمل السلطة لعاقبة الظالي
 ستستعمل ظلما£ ف اضطهاد البرياء . وسيختفي السلم

والسعادة من هذا النظام العالي الذي يعم فيه الظلم.

 ----------

 وEأK̀ما مEنI آمEنE وEعEمLلK صEالLح·ا فKلKهH جEزEاء الNحHسIنEى وEسEنEقPول﴿ 
)18من سورة الكهف  88الية (﴾ لKهH مLنI أKمIر[نEا يHسIر·ا 

:تفسي

 يقول ذو القرني إن الذي ف قلبه اليان وسلوكه صال
 سيكافأ ف آخرته بأفضل حياة ، وأما ف حياته على

 الرض فسترعاه سلطة ذي القرني وتيء له اليسر ف
.أموره

 عندما تكون السلطة أساسها اليان فسوف تستعمل أيضا
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 لدعم ومكافأة الذين يعيشون حياة اليان وسلوكهم صال
 ، فيصبح العال خي العوال ويقدم سلما£ وسعادة أعظمL̀ييIن

.لن يعيش فيه

 ث إن ذا القرني ينبهنا إل التناغم الساسي الذي سيكون
 (هيمنة ذي القرني) وبي عالبي نظامه العالي الدنيوي 

 النة العلوي إذا استعملت السلطة لعاقبة الظال ومكافأة
ودعم من يعيشون حياة اليان والصلح.

 (أيوهنا تقدم سورة الكهف تذيرا£ بئيسا£ أن ثان القرني 
 ثان العصرين) سيشهد ظهور نظام عالي ترتكز فيه

 السلطة على أسس كافرة بال خالية من القيم الخلقية
 الميزة لذا النظام العاليوالروحية . وستكون الواص 

 هي النفعية (اتباع النفع الذات) والنتهازية (تي�ن الفرص)
 والظلم والعدوان والضطهاد واستخفاف ساخر بياة

 التقوى والتدين والستهزاء بالورع والصلح .
 وسيستهدف هذا النظام العالي ويضطهد الذين يارسون
 بإخلص طريقة حياة دينية . وسيشن حربا£ على السلم

 والسلمي . وبالنتيجة فإن هذا النظام العالي سيHظNه[ر
 التناشز بي العال الدنيوي وعال النة العلوي . وهذا
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بالضبط هو العال الذي نعيش فيه الن.

----------

)18من سورة الكهف  89الية (﴾ ثP̀م أKتIبEعE سEبEب·ا ﴿ 

:تفسي

 وللمرة الثانية اختار ذو القرني هدفا£ صحيحا£ وسعى
  . وهذا مثال ثانb على كيفيةلتحقيقه بوسائل صحيحة

استعماله لقوته . سار ف اتاه الشرق.

----------

 حÈتى إ[ذKا بEلKغK مEطNلLعE ال̀شمIس[ وEجEدEهEا تEطNلPعH عEلKى قKوIمl ل×م﴿ 
 من سورة الكهف 90الية (﴾ نEجIعEل ل×هHم م�ن دHون[هEا سLتIر·ا 

18(

:تفسي

 ( أيسار ذو القرني حت وصل إل حيث تطلع الشمس 
 إل أقصى مكان يكن أن يصل إليه شرقا£ وبدا الكان

 وكأنه ناية الرض حيث ل أرض بعده وكأن الشمس
 تشرق من وراء ذلك الكان) وجد الشمس تطلع على أمة
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 من الناس ل يهيء ال لم غطاء يقيهم الشمس والطقس
والبيئة إل ما تيسر عادة.

 ويقتضي ذلك أنه وجد برا£ آخر كبيا£ ف رحلته إل
 الشرق كما وجد برا£ ف رحلته إل الغرب ، وأنه رأى

  . فإذا كان البحر فالشمس تشرق من وراء هذا البحر
الغرب هو البحر السود فالبحر ف الشرق هو بر قزوين.

 وتعطينا الن سورة الكهف درسا£ ثانيا£ عن استعمال
  . كيف يستعمل ذو القرني سلطته مثل£ إذا وقفتالسلطة

 حقوق شعب بدائي ف طريق التقدم الادي مثل استغلل
 احتياطي النفط (القزوين) الائل الوجود ف أراضيهم ؟

 هل سيفضل قيمة النفط الادية على قيمة القوق النسانية
 حت لشعب فقي بدائي ؟ هل سيشن حربا£ ويعيث فسادا

 وخرابا£ ليستول على نفط  قزوين ، أم أنه سيعطي الولوية
لقوق النسان على الشع لصادر النفط ؟

 ربا تشي الية أيضا£ إل أن شعوب تلك النطقة قد تتاج
 يوما£ ما إل حاية أكب ما هو متوفر ف الطبيعة من عوامل

 وتساقط الواد الشعة بعد حرب نوويةالو مثل التلوث 
.إل
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----------

 من 91الية (﴾ كKذKلLكE وEقKدI أKحEطNنEا ب[مEا لKدEيIهL خHبIر·ا ﴿ 
)18سورة الكهف 

:تفسي

 (التقى ذو القرني بتلك المة ول يفعل بم شيئا£ ،كذلك 
 بل أملت عليه حكمته أن يتركهم وشأنم ف طريقة

 حياتم الطبيعية) وقد أحاط ال بعلمه بكيفية تفهم ذي
القرني لالم وبتصرفه تاههم.

 عندما تستند السلطة على أسس من اليان فإنا تقيم
 معايي العدل والكمة والرحة والكياسة الت تكن حت
 الذين يعيشون على طريقة حياة بدائية أو الذين يقتنعون

 (كما فعلت قبائل السكان الصليي ف شالبالكفاف 
 أمريكا وأستراليا وغيها قبل ميء الوربيي العصريي) من

 أن يستمروا ف حياتم هذه من دون أن تؤذيهم متطلبات
التحديث والتصنيع واستغلل الصادر إل.

 bأيإن سورة الكهف هنا تذر تذيرا£ بالغا£ من قرن ثان) 
 من عصر آخر) من القرني (أي العصرين) حيث يكون
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 الذين يلكون السلطة ف العال كفارا£ بال أساسا
 ذي القرني . فلوسيتصرفون بطريقة تعاكس تاما£ طريقة 

 يقيمون معايي العدل والكمة والرحة والكياسة إل على
 أساس النفعية (أي فقط عندما ينتفعون هم أنفسهم بذه
 العايي) . إن الذين يستغلون مصادر الرض بل هوادة
 ليزدادوا غن فوق غناهم ويستمروا ف تويل أسلوب

 حياتم الذي اختلقوه لنفسهم ، سيعتدون بل رحة على
 شعوب بدائية وسيخربون طريقة حياتم . وسيفعلون ذلك

 باسم التحديث الكافر بال وباسم العولة وباسم مطالب
 اقتصادية تعلو أسبقية على حقوق النسان . ث إن الذين

 يعيشون بقناعة على اقتصاد الكفاف ستHهاجEم طريقة
 حياتم وتHخÈرب ويعانون معاناة فوق التصور . وهكذا

 كان مصي شال أمريكا وأستراليا وأفريقيا ، وعمليا£ معظم
 بقية العال ، وهذا هو الصي الذي ينتظر الن منطقة

حوض قزوين الغنية بالنفط.

 (القرني)وربا كان ذو القرني عالا£ بأن ثان العصرين 
 سيكون عصرا£ تدث فيه ف النهاية أحداث عظيمة ف تلك

 البقعة من الشرق ، وتكون تلك الحداث مرتبطة
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 ‘بعلمات اليوم الخر’ بشكل غامض . ولذلك ترك
 النطقة وشأنا . ويكن أن النزاع من أجل التحكم ف نفط

 قزوين سيفضي إل حروب كبى ترتبط بعلمات اليوم
الخر وال أعلم.

----------

)18من سورة الكهف  92الية (﴾ ثP̀م أKتIبEعE سEبEب·ا ﴿ 

 وهذا هو الثال الثالث والخي لكيفية استعمال ذي القرني
  . لقد سار ف اتاه ثالث وهنا أيضا£ اختارلقوته ف الرض

أساليب صحيحة لتحقيق غاية صحيحة.

----------

 حÈتى إ[ذKا بEلKغK بEيIنE ال̀س̀ديIن[ وEجEدE مLن دHون[ه[مEا قKوIم·ا ل﴿ 
)18من سورة الكهف  93الية (﴾ يEكKادHونK يEفNقKهHونK قKوIل£ 

:تفسي

 وسار ذو القرني حت وصل إل مضيق بي جبلي
 كالسدين فوجد أمام البلي قوما£ يصعب عليهم فهم

  . إن كون هؤلء القوم ليفهمون لغةمايقوله ذو القرني
 حاكم العال إما أن يعن أن لغتهم فريدة من نوعها ول
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 تنتسب إل اللغات التكلمة ف تلك النطقة من العال  ،
 وإما أن يعن ذلك أنم كانوا يعيشون ف عزلة عن بقية

العال.

----------

 قKالPوا يEا ذKا الNقKرIنEيIن[ إ[ن× يEأNجHوجE وEمEأNجHوجE مHفNسQدHونK فLي﴿  
 الNأKرIض[ فKهEلN نEجIعEلP لKكE خEرIج·ا عEلKى أKن تEجIعEلK بEيIنEنEا وEبEيIنEهHم

)18من سورة الكهف  94الية (﴾ سEدµا 

:تفسي

 وف النهاية لا تكن ذو القرني من التخاطب معهم شكوا
 إليه أن يأجوج ومأجوج يعيثون ف أرضهم فساد· وتريبا

 وعرضوا عليه أن يدفعوا إليه ضريبة مقابل بنائه سدا بينهم
.وبي يأجوج ومأجوج لمايتهم من اعتداءاتم

 فمن هم يأجوج ومأجوج القبيلتان النحدرتان من النب
 أدم عليه السلم ؟ مهما يكونون فإنم يشابون ذا القرني

 . وهذا يتضح من أن القوممن ناحية القوة الت يتلكونا 
 العتدى عليهم من قبل يأجوج ومأجوج اضطروا إل أن
 يطلبوا من ذي القرني أن يبن حاجزا£ لمايتهم منهم .
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 والقوة الت يتلكونا يثبتها الديث القدسي الوارد ف
 صحيح المام مسلم الذي يقول فيه ال تعال: "إن قد

 أخرجت عبادا ل (يأجوج ومأجوج) ل يدان (لقدرة)
لحد بقتالم".

 ولكن سورة الكهف أخبتنا بنبأ غريب وهو أن يأجوج
 ومأجوج يستعملون قوتم بعكس طريقة ذي القرني تاما

 ’ أي يربون كل مافسادا£ ف الرض. إنم يعيثون ‘
 يستهدفونه بقوتم الظالة الت ليكن القضاء عليها . القتل

 العشوائي والقتل النظم ونشر الذعر وأعمال الرهاب
  .الرضفسادا£ ف والضطهاد وغيها كلها تسمى 

 والذين يدانون برية الفساد ف الرض جزاؤهم  ف شرع
 ال هو "أKن يHقK̀تلPواN أKوI يHصEل×بHواN أKوI تHقKط×عE أKيIدLيه[مI وEأKرIجHلPهHم م�ن

 من سورة الائدة 33الية ( خLلفb أKوI يHنفKوIاN مLنE ال�رIض[ "
 ) .  وتتناسب هذه العقوبات مع أنواع الفساد ، وهذه5

أشد العقوبات الت شرعها ال ف القرآن على الطلق.

 والنتيجة الذهلة من ذلك هي أن يأجوج ومأجوج عندما
 ستفتح أخيا£ على العال ستعEر�ض البشرية لنظام عالي

  . هذا القرن الثان (أي العصر)معاكس ليمنة ذي القرني
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 من القرني (أي العصرين) سيكون عصرا£ تارس فيه
 يأجوج ومأجوج الفساد عاليا£ ضد البشرية . وهذه الية

 من أهم آيات سورة الكهف من حيث تشرح سورة
الكهف العصر الديث . 

----------

 قKالK مEا مEك×ن�ي فLيهL رEب�ي خEيIرe فKأKعLينHون[ي ب[قP̀وةb أKجIعEلN بEيIنEكPم﴿ 
)18من سورة الكهف  95الية (﴾ وEبEيIنEهHمI رEدIم·ا 

:تفسي

 وأجاب ذو القرني بأن ما أعطاه ال من مكانة وإمكانيات
 راسخة أفضل من أي مال يعرضونه عليه وعرض عليهم

 يعينوه بقوى عاملة ووعدهم ببناء سدبدل£ عن ذلك أن 
  . وافقردمي يكون حاجزا£ بينهم وبي يأجوج ومأجوج

 ذو القرني على تشييد بنية ساها ‘ردما£’ . وبذلك أعطى
 وصفا£ معيzنا£ لنوع السد (الاجز) الذي سيبنيه . عملية

 ‘الردم’ تصف تاما£ بناء سد بأن يHمل مر ضيق بي
 جبلي . لبد أنه وضع قطع الديد فوق بعضها ابتداء من

 السفل حت بلغ قمة البلي بعد أن مل الثغرة عرضا
وارتفاعا£ .
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 وبوافقته على ‘ردم’ حاجز يبس يأجوج ومأجوج ويقي
 الناس من شرهم يعطينا ذو القرني برهانا£ إضافيا£ يثبت أن

 يأجوج ومأجوج قوم ذوو قوة فريدة ل يكن بوسعه إل
.ماولة احتوائهم ، فحت هو ليستطيع القضاء عليهم 

----------

 آتHون[ي زHبEرE الNحEدLيدL حÈتى إ[ذKا سEاوEى بEيIنE ال̀صدEفKيIن[ قKال﴿ 
 انفPخHوا حÈتى إ[ذKا جEعEلKهH نEار·ا قKالK آتHون[ي أPفNر[غN عEلKيIهL قLطNر·ا

).18من سورة الكهف  96الية  (﴾

:تفسي

 أمر ذو القرني القوم بإحضار قطع من فلز الديد ،
 فطبzقوها فوق بعضها حت امتلت الفجوة بي جانب

  . ث أمرهم بإيقاد نارالبحرالبلي الذين يشبهان صدفة 
 والنفخ ف منافيخهم حت أصبح الديد متوهجا£ كالنار ث

 أمرهم بتسخي ناس ف النار وإحضار النحاس الذاب
فصبه فوق الديد التوهج.

 لن يبس يأجوج ومأجوج إل حاجز مصنوع من أصلب
 . وقد أثبت ال هذه القوة للحديد ف سورة الديدالعادن 
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 ) . وبعد صنع الاجز الديدي25 ف الية 57(ورقمها 
 صب عليه ذو القرني النحاس النصهر ، ربا للوقاية من

الصدأ.

 ويقتضي الذكور أعله أنه عندما يفتح ال تعال يأجوج
 (أي العصرين)ومأجوج على العال ف ثان القرني 

 فسيستمرون بفتنتهم أو حكم الرهاب البيث الذي
 سيهبون به البشرية . وف ذلك الي ينبغي أن يقي
 الؤمنون أنفسهم وراء حواجز قوية جدا£ تنع يأجوج

 ومأجوج من الدخول . ويكن أن يفهم من ذلك أيضا£ أن
 الؤمني بنبغي أن يبنوا حاجزا£ خفيا£ مكونا£ من مادتي

 تشبهان الديد والنحاس النصهر . فيمكن أن تثل آيات
 القرآن قطع الديد وتثل السH̀نة النحاس الذاب الذي يسيل

 بي قطع الديد ويتمم بنية الاجز النيع الفي . وقد
  فقرى مسلمةاقترحنا أن يبن مثل هذا الاجز حول 

الرياف النائية.

 وإشارة الية إل جانب البلي الذين يشبهان صدفة البحر
 تاما£ صفة جانب المر البلي الضيق ف جبال القوقازتوافق 

. وهذه البال تقع بي البحر السود وبر قزوين.
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----------

 الية(﴾ فKمEا اسIطKاعHوا أKن يEظNهEرHوهH وEمEا اسIتEطKاعHوا لKهH نEقNب·ا ﴿ 
)18من سورة الكهف  97

:تفسي

 وهكذا بن السد ول تستطع يأجوج ومأجوج تسلقه ول
 استطاعوا حفره واختراقه ، فكانت البشرية ف مأمن من

  . ومادام السد الذي بناه ذو القرني سليما£ فقداعتداءاتم
 سلمت البشرية من تريبهم . الن نستطيع أن نفقه

 العصرين الذين يثلهما اسم ذي القرني: الول هو عصر
 المن من تريب يأجوج ومأجوج ، والثان هو عصر

 الفساد والفت الت ستطغى على البشرية عندما يشاء ال
 تعال أن يدمر أو يهدم أو يسوي بالرض ذلك الاجز
 ويفتح يأجوج ومأجوج على البشر . وف ذلك القرن

 الثان (أي العصر الثان) بالذات ستتوال علمات اليوم
 الخر حسب نظام معي . والؤمنون الذين يعملون

 الصالات سينبغي عليهم حينئذ أن يقوا أنفسهم من فساد
 يأجوج ومأجوج العالي وتريبهم باجز خفي مصنوع من

القرآن والسنة.
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----------

 قKالK هEذKا رEحIمEة� م�ن ̀رب�ي فKإ[ذKا جEاء وEعIدH رEب�ي جEعEلKهH دEك×اء﴿ 
)18من سورة الكهف  98الية (﴾ وEكKانK وEعIدH رEب�ي حEق4ا 

:تفسي

 يقول ذو القرني إن ناحه ف بناء السد هو رحة من ربه ،
 (أي العصرولكن عندما يأت الزمن الذي عيzنه رب العالي 

 الخي أو اليوم الخLر) فإنه سوف يطمه أو سيهدمه أو
 سيHسEوzيه (يعله مسطحا£) (والنتيجة الطبيعية هي أن يتحول
 السد إل أنقاض) ، وهذا الوعد من رب العالي سيكون

قد تقق.

 تعطينا سورة الكهف هنا إنذارا£ جHساما£ أن ال تعال بنفسه
 سيحطم ذلك الاجز أو سيسويه بالرض وسيفتح بذلك

  . وعندما يفعل تعال ذلكيأجوج ومأجوج على العال
 سيؤدي ذلك ف النهاية إل أن السلطة ف العال ستصبح

 مرتكزة على أسس غي مؤمنة بال ، وسوف تستعمل هذه
 السلطة للضطهاد والفساد والتخريب وشن حرب على
 السلم . وهذا النظام العالي سيكون ذا قطبي: يأجوج
 قطب ومأجوج القطب الخر . وهذا هو بالضبط النظام
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العالي الذي نعيش فيه.

----------

 وEتEرEكNنEا بEعIضEهHمI يEوIمEئLذb يEمHوجH فLي بEعIضl وEنHفLخE فLي الص�ور﴿ 
)18من سورة الكهف  99الية (﴾ فKجEمEعIنEاهHمI جEمIع·ا 

:تفسي

 وف ذلك اليوم ستبدأ عملية تؤدي إل ارتفاع بعضهم
 كالمواج الت تتلط أو ترتطم بآخرين منهم وينفخ ف

.بوق الساب فيEجIمEعهم ال كلهم

 (أي البوق) سيحدث فينبئنا القرآن أن النفخ ف الصور 
 18:99 عدة مناسبات (ف كل من ‘اليات:السور’ التالية:

  و50:20 نفختان و 39:68 و36:51 و 23:101و
 ) . والنفخة الذكورة ف الية أعله قد تشي إل69:13

 بداية عصر الفت . ولكن الرجح أنا تشي إل ميء
 الساعة أي لظة الدمار العام الت يليها البعث من القبور .
 ولكن هذه الية غي العادية من سورة الكهف يكن أيضا
 أن تكون نبوءة عن الصراع والنزاع العاليي الناشئي عن

شره نظام يأجوج ومأجوج العالي ومشهد العولة الذهل.
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 ولقد كان الدكتور تام عدي العالLم بعان القرآن حاد
 : " تHفNتEحH يأجوج ومأجوج كأمواج ثالدراك ف تعليقه

 وتدعم بعضها بعضا£ فيما بعد –تندمج بعضها ببعض 
 تHخفLق موجة فتنجح الوجة التالية ، وهذا يصف ما قد
 حدث فعل£  . لقد تسللت يأجوج ومأجوج إل داخل

 كل المم والديان ف أمواج بعد أمواج ، ث تلقت هذه
 المواج مع بعضها فيما بعد عندما دHمLجEتI هذه المم

 وخHلLطKتI ، وكثيا£ ما حدث ذلك الدمج واللط بالتلعب
 أو قسرا£ لدفع الناس إل الجرة إل بواتق صاهرة كافرة
 بال أنشأتا يأجوج ومأجوج . وهذا إشارة إل أمريكا

 وغيها حيث تندمج العراق وحيث يأت الزر (يأجوج
 ومأجوج) من بلد متلفة ليلتقوا ويتعاونوا مع بعضهم

 لناز مهمات تريب المم." (مراسلة شخصية مع
الؤلف).

 وأخيا£ قد تعن الية أن صراع ‘حرب النجوم’ النووي
 الرهيب بي يأجوج ومأجوج سيحدث ف النهاية ويول

 ﴿ وEإ[̀نا(أجزاء كبية من الرض إل بقع من الغبار العقيم 
 من سورة 8لKجEاعLلPونK مEا عEلKيIهEا صEعLيد·ا جHرHز·ا ﴾ ، الية 
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 ) . وهذا سيؤدي بالتال إل ناية العال والبعث18الكهف 
 من القبور . والية ف الواقع تدد أن يأجوج ومأجوج

 سيعلون كأمواج بعضهم على بعضهم . وهذا يعن أنه إما
 أن يأجوج أو مأجوج لن ترضى بالنظام العالي ذي

 القطبي وستعلو على الخرى لتجعله نظاما£ عاليا£ وحيد
 يتاج إل نظام عالي وحيد القطبالقطب . والدجال 

 تت سيطرته لينجح ف حكم العال . وذلك الصراع
سيؤدي ف النهاية إل النفخ ف الصور.

----------

 من 100الية (﴾ وEعEرEضIنEا جEهÈنمE يEوIمEئLذb لnلNكKافLر[ينE عEرIض·ا ﴿ 
)18سورة الكهف 

:تفسي

 وف ذلك اليوم عندما يي وقت الصراع الرهيب بي
 يأجوج ومأجوج ويظهر الدخان ف السماء ف شكل

 سحابات نووية فطرية  سنHظه[ر نار جهنم ليشاهدها جيع
.من كان يكذب بالق

 تشي الية إل أن عددا£ كبيا£ جدا£ من الناس سيقتلون ف
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 تلك الروب وبذلك ينقص عدد سكان الرض نقصا
 . وأكثر القتولي سيكونون قوما£ من ستHنشEرH جهنمكبيا£ 

 أمام أعينهم الذعورة . ول يتاج السلمون إل مزيد من
 البهان على أنم الن يعيشون ف عال مثل هذا ، ولذلك
 ينبغي أن ينفصلوا الن عن متمع "التيار العام" هذا الذي

 مازال يزداد كفرا£ وفسادا£ وهو مكوم عليه بالدمار الرهيب
 عندما يقع الصراع الPسام (هرمدون) بي يأجوج

ومأجوج.

----------

 ال×ذLينE كKانEتI أKعIيHنHهHمI فLي غLطKاء عEن ذLكNر[ي وEكKانHوا ل﴿ 
)18من سورة الكهف  101الية (﴾ يEسIتEطLيعHونK سEمIع·ا 

:تفسي

 وهؤلء الناس كانت أعينهم قد حHج[بEتI عن أي شيء
.ذKكKرEهH ال لنم ل يكونوا يتملون الستماع إل الق

 ومعن الية هو أن الذين لم أعي ومع ذلك ل يستطيعون
 أن يروا با ، ولم آذان ومع ذلك ل يستطيعون أن

 يسمعوا با ، ولم قلوب ومع ذلك ل يفهمون با ، هؤلء
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 (أيلن يكونوا قادرين على أن يدركوا أن ثان القرني 
 ثان العصرين) قد جاء عندما يأت ، أي لن يكونوا قادرين

 على رؤية الواقع الفاسد الكافر بال ف عالهم الذي
 يعيشون فيه . ولن يستطيعون أن يدركوا أن العصر الثان

هو علمة من علمات اليوم الخر.

 من النصوص الذكورة أعله ومن تفسينا لا ومن أحاديث
 ذات صلة بالوضوع ذكرناها خلل الكتاب ، من كل ذلك

  . اكتشفنا أنم ‘بEشEر’ وأنماشتققنا بذر صفات يأجوج ومأجوج
 ‘ذوو وجهي’ وقادرون على التحرك بسرعة . يتلكون ‘قوة’

 عسكرية فائقة ولكنهم يستعملون قوتم للظلم والضطهاد . وهناك
 أمر حاسم يساعد على تعيي هويتهم وهو ‘العلمة’ الواضحة
 الذكورة ف القرآن وهي أن يأجوج ومأجوج سيمكنون قوما

 كانوا قد نHفوا من مدينتهم (الت دمرها ال تعال) بقرار من ال أن
  من96 و 95يعودوا يوما£ ما إل مدينتهم ويسترجعوها (اليتان 

 ) . وبا أن يأجوج ومأجوج علمة كبى من21سورة النبياء 
 علمات اليوم الخر ، وبا أن هذه هي العلمة الوحيدة الذكورة

 ف القرآن عن فتحهم على العال ، يقتضي ذلك أن ‘الدينة الت
 دHمzرت’ و ‘والقوم الذين أخرجوا منها’ و ‘عودة هؤلء القوم إل
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 تلك الدينة’ بساعدة يأجوج ومأجوج كل ذلك ينبغي أن يكون
مرتبطا£ بوضوع ‘علمات اليوم الخر’.

 وف فصل حاسم الهية من هذا الكتاب مصص لشرح
 طريقة بثنا كنا قد ب̀ينzا أن فهم نظام العان لوضوع ‘علمات اليوم
 الخر’ هو شرط لبد منه للحصول على القدرة على تأويل وفهم

  . وف الفصلأية آية من القرآن أو حديث يتعلق بيأجوج ومأجوج
 السابق الخصص للمصطلحات قلنا إن القرآن نفسه يعيzن عيسى

‘عLلNما£’ للساعة أو ‘مفتاحا£’ لفهم موضوع الساعة.

 - اعتمادا£ علىهناك من يصرون على رفض تعييننا للقدس 
 هذه الطريقة - على أنا الدينة الذكورة ، ولذلك يرفضون قبول
 الدور السيطر ليأجوج ومأجوج ف إعادة إنشاء دولة إسرائيل ف

 الرض القدسة ودورهم ف الضهاد الذي لينفك متصاعدا£ والذي
 تستعمله تلك الدولة الدجالة لتحقيق هدفها ف حكم العال .

 ويتعامون عن القيقة الواضحة وهي أن الحداث الثائرة ف الرض
 ستبلغ أوجها بعودة عيسى عليه السلمحسب نظام معي القدسة 

 وأن عودته العجزة هي ‘عLلNمe لLلسzاعة’ . ينبغي أن يطالKب هؤلء
 الشاك�ون بتقدي التفسي القرآن للحداث الثائرة ف الرض القدسة

  لكي يقق الكتاب العزيز دعواه بكونه "تLبIيEاناحسب نظام معي
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).16 من سورة النحل 89لLكPلn شEيIء" (الية 

:وهاهي الن صفات يأجوج ومأجوج

يأجوج ومأجوج بZشZر

 هل يأجوج ومأجوج ملوقات غريبة ذات أشكال وأطوال
 غريبة إل أم هم من البEشEر ؟ هل هم جن أو ملئكة ؟ أم هم مثل

 السيح الدجال ل بشر ول جن ول ملئكة بل سيظهرون يوما
 بظهر البشر كما سيحدث للدجال ؟ يب أن نتوجه أول£ إل

.القرآن للجابة على هذه السئلة

 أن أمة من البشر) أعله(من سورة الكهف  94تبنا الية 
 اشتكت إل ذي القرني من يأجوج ومأجوج وأعمال الفساد الت

 الفساد هو سلوك يغي المور تغييا£ سلبيا(يارسونا ف أراضيهم 
 وطلبوا منه أن يبن حاجزا) . إل حد ردzها إل حال الراب

  .لحتواء يأجوج ومأجوج لوقاية تلك المة من فسادهم
 فاستجاب ببناء حاجز مادي من قطع الديد وبذلك نح ف

.احتوائهم وراء الاجز

 إن الشرع الخلقي السلمي ييز بي الثام الت يعاقب الرء
  .عليها ف الخرة وتلك الت تدعى جرائم ويعاقب عليها ف الدنيا
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  أكب جرية وهو السلوكالفسادوف شرع العقوبات السلمي يHعEد� 
 الخرب ، كالغتيال النظم ، والصارف الت تتعامل بالربا أو

 ، والسطو النظم ، والتسبب) لنا ترب عدالة السواق(الفائدة 
 ف ماعة ، وتسميم الناس بالسموم واللقاحات ، والكراه على

 وقد فرض . ، وغيها) تريب الرواح أو النفس(عبادة الصنام 
 الشرع السلمي النائي عقوبات رادعة للفساد تشمل النفي وقطع

:اليد من جانب والرجل من الانب الخر والقتل صلبا£ 

 ﴿إ[̀نمEا جEزEاء ال×ذLينE يHحEار[بHونK الل�هE وEرEسHولKهH وEيEسIعEوIنK فLي
 ال�رIض[ فKسEاد·ا أKن يHقK̀تلPواN أKوI يHصEل×بHواN أKوI تHقKط×عE أKيIدLيه[م

 NاIوKنفHي IوKأ bلفLخ Iم م�نHهPلHجIرKأEيوIزLخ IمHهKل EكLلKض[ ذIر� مLنE ال
 ﴾eيمLظEع eابKذEع LةEرLي الخLف IمHهKلEا وEيIي الد�نLمن 33الية (ف 

)5سورة الائدة 

 واستعمال لفظة الفساد لوصف سلوك يأجوج ومأجوج يعن
 أنم ملوقات مسؤولة عن أفعالا الت تعتب بذلك ‘سلوكا£’ من

  . وهذا غي مكن إل إذا كان يأجوجحيث قانون العقوبات
 ومأجوج يتلكون ‘إرادة ذاتية التحكم’ والقدرة على ‘الختيار’

وهم بذلك ماسبون على سلوكهم الث.

 فاللئكة ل تلك إرادة ذاتية التحكم ول يستطيعون ارتكاب
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  . وكذلكالث وهم بذلك غي قادرين على ارتكاب أعمال الفساد
 ليكن احتواء ملئكة غي مرئيي وراء حاجز مادي . ومع أن الن

 يتلكون إرادة ذاتية التحكم وهم بذلك مسؤولون عن سلوكهم ،
 فالبشر ليستطيعون رؤيتهم وتعيي هويتهم كمرتكب أعمال

 فساد . وكذلك الن غي الرئيي موجودون ف أبعاد مكان وزمان
 غي أبعادنا ، وهم بذلك مثل اللئكة ليكن احتواؤهم وراء حاجز

مادي.

 فالبشر هم الخلوقات الوحيدة التبقية الت تلك إرادة ذاتية
 التحكم وتستطيع ارتكاب الث وبذلك تستطيع ارتكاب أعمال

  . ث إن البشر – بلف اللئكة والن – يكن احتواؤهمالفساد
 وراء حاجز مادي . إذا£ لمفر من الستنتاج أن يأجوج ومأجوج

من البشر.

 وعندما نتجه إل الحاديث ند معلومات تدعم الستنتاج أن
:يأجوج ومأجوج من البشر

 عن أب سعيد الدري رضي ال عنه ، عن رسول ال
 : قال :"يقول ال تعال : يا آدم !صلى ال عليه و سلم 

 فيقول لبيك وسعديك ، والي ف يديك .فيقول أخرج
 بعث النار ، قال : وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف
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 تسع مئة وتسعة وتسعي ، فعنده يشيب الصغي وتضع كل
 ذات حل حلها ، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى

 ، ولكن عذاب ال شديد  . قالوا : وأيzنا ذلك الواحد ؟
 قال :أبشروا فإن منكم رجل£ ومن يأجوج ومأجوج

ألف."

(صحيح البخاري)

 :عن وهب بن جابر عن عبد ال بن عمرو أراه رفعه قال 
 يأجوج ومأجوج من ولد آدم ! قال : نعم ، ومن ورائهم

 ثلث أمم : تأويل وتأريس ومنسك ، يلد الرجل من صلبه
ألفا . 

)39733(كنز العمال 

 تثبت الحاديث أعله أن يأجوج ومأجوج من البشر من بن
.آدم عليه السلم

 وهذا حديث قدسي من صحيح مسلم يصف فيه ال تعال
:يأجوج ومأجوج بأنم عباده

 "إن قد أخرجت عبادا ل (يأجوج ومأجوج) ل يدان
(لقدرة) لحد بقتالم".
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 إن عباد ال القادرين على شن الروب والنتصار على
.اليوش هم عادة من البشر

 فنستنتج من أدلة كثية مشتقة من القرآن والديث أن يأجوج
 . ومأجوج بشر

 قوم ذوو وجهي سريعو الركة

  .يأجوج ومأجوج اسان مستعملن ف القرآن لذه القوام
 وقد أشار الدكتور تام عدي العالLم بعان القرآن إل أنما صيغتان

 مشتقتان من جذر الكلمة العرب ‘أ ج ج’ ، الول بعن الفاعل
 (يأجوج) والثانية بعن الفعول (مأجوج) . ويكن أن يشي هذا إل

 وصفهم بأنم قوم ذوو وجهي ، ف سلوكهم ‘مدz وجزر’ . إنم
 يهجمون ويتلون (يأجوج) ث يتظاهرون بالنسحاب (مأجوج) .
 يرتكبون جرية العدوان (يأجوج) ث ينتحلون موقف صناع السلم

 أو ضحايا العدوان (مأجوج) . ينتهكون الرمات (يأجوج) ث
 يقومون بتهدئة الوقف (مأجوج) . يتظاهرون بالتدين (يأجوج)

ولكنهم ف الواقع ل إيان لم وملحدون أساسا£ (مأجوج).

 ومن الهية بكان أن القرآن الكري يذر ف مطلعه من قوم
:ذوي وجهي مثلهم تاما£ 
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 ﴿ وEإ[ذKا قLيلK لKهHمI لK تHفNسQدHواN فLي ال�رIض[ قKالPواN إ[̀نمEا نEحIن
 KونHحLلIصHون. مHرHعIشEن ل× يLـكKلEو KونHدQسNفHمNال HمHه IمHل إ[̀نهKأ 

)2من سورة البقرة   12 و 11اليتان (﴾ 

 "أوقفوا هذا الفساد (التخريب) الذيأي إذا قيل 
 تفعلونه !" أجابوا  "بل نن نصنع السلم والصلح !"

 والواقع أنم هم أهل الفساد (التخريب) أنفسهم ولكنهم
ل يEعون ما يفعلونه.

 ﴿ وEإ[ذKا لKقPواN ال×ذLينE آمEنHواN قKالPواN آمÈنا وEإ[ذKا خEلKوIاN إ[لKى شEيEاطLين[ه[م
 ﴾ KونHز[ؤIهEتIسHم HنIحEا نEإ[̀نم IمNكEعEإ[̀نا م NواPالKمن  14الية (ق 

)2سورة البقرة 

 أي عندما يلتقون بالذين يؤمنون بال تعال يقولون لم
 "نن نؤمن مثلكم." ولكن عندما يلتقون بعيدا£ عن أعي

 الناس مع الشياطي أصحابم يقولون "تأكدوا أننا موالون
معهم."لكم ولكن نتظاهر باليان 

 وقد ذكر النحويون أيضا£ أن يأجوج ومأجوج مشتقتان ف
 .اللسان العرب من ‘أجz’ أو ‘أجيج’ على صيغت يفعول ومفعول 
 والجيج هو الشدة أو النار اللتهبة ، أما ‘أ̀ج’ فتعن ‘أKسIرEعE’ أو

 ‘مشى بسرعة’ ، ولذلك فإن يأجوج ومأجوج قوم يتميزون بسرعة
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 الركة وشدة الثارة . ونرى ف تميع الوسة ف اللعاب الولبية
 البهان على أنم قوم يفوقون بقية العال متمعي . وهناك أيضا

 أدلة على المع بي ‘النار اللتهبة’ و ‘سرعة الركة’ عندما يشن
 نفس القوم حروب العدوان والضطهاد الوحشية والت ينجزون من

خللا الحتلل الظال والستعمار لعظم أناء الرض.

 وربا يكون أخطر اليل النابعة من ازدواجية وجوههم
 تظاهرهم بأنم قوم يتبعون دينا£ بينما هم ف الواقع قوم ليؤمنون

 £ . وهم يتقرون الدين القيقي ويتقرون الذين يودونبال أساسا
 أن يعيشوا بإخلص على طريقة حياة دينية وهم يتهدون لبلوغ

درجة الورع والصلح.

 وبا أن يأجوج ف صيغة الفاعل ومأجوج ف صيغة الفعول
  . وسيحاول هذافإن يأجوج هي الت ستغلب ف النهاية إذا تنافستا

 الكتاب تديد هوية كل من يأجوج ومأجوج ف عال اليوم ونأمل
 بذلك أن نعطي لة عن ناية العال عندما يدث الصراع الرهيب

بينهما (هرمدون).

(قرآن وحديث) يتلكون قوة عسكرية فائقة 

 لقد بي القرآن بوضوح أن يأجوج ومأجوج يتلكون قوة
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  . وقد فعل القرآن هذا ف ذلك النص من سورةعسكرية فائقة
 الكهف الذي أPخIب[رE فيه ذو القرني عن فسادهم (أي السلوك

 النحرف البيث الظال الضطه[د) وطPلLبE منه أن يبن حاجزا£ لوقاية
 القوم من ذلك الفساد . وجاء هذا الطلب بعد رحلتيه إل الشرق
 والغرب . وأثناء رحلته إل الغرب مر بقوم سأله ال تعال كيف
 سيعاملهم . فأجاب أنه سيعاقب الظالي . وبا أن القرآن أعلن
 أيضا£ أن ال أعطاه القدرة (الت تشمل القوة قبل كل شيء) أن

 ينجز أية غاية يتارها ، كان ينبغي أن يكون رد فعله الطبيعي أن
يعاقب يأجوج ومأجوج.

 وبا أن ذا القرني ل ياول معاقبة يأجوج ومأجوج بل وافق
 على بناء حاجز لحتوائهم فهذا يشي إل أنم كانوا يتلكون قوة

.عسكرية ل يكن قادرا£ على إخضاعها

 والنتيجة الخيفة لذلك هي أنه عندما تفتح يأجوج ومأجوج
 على العال بقرار من عند ال فسيسيطرون على العال ويكون

  . وسيوسعون نفوذ قوتم حيث لعندهم قوة عسكرية لمثيل لا
يكن أن تكافئهم قوة أخرى ول تمzع ول تالف ف العال.

 والحاديث تثبت صفة يأجوج ومأجوج هذه الت استنتجناها
 .  ف الديث القدسي الوارد ف صحيح المام مسلممن القرآن 
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يقول ال تعال عن يأجوج ومأجوج:

 "إن قد أخرجت عبادا ل (يأجوج ومأجوج) ل يدان
(لقدرة) لحد بقتالم (إل أنا)".

 إذا£ يتضح أنه عندما تفتح يأجوج ومأجوج على العال بأمر ال
 سيصبحون ف النهاية القوة الاكمة ف العال إذ ليكن أن يتمع

  . وستخضع البشرية عندئذ لنظام يأجوجأنداد لم ليكافئوا قوتم
ومأجوج العالي.

(قرآن) يستعملون ‘سلطتهم’ للضطهاد 

 تعطينا سورة الكهف وصفا£ لستعمال السلطة عندما تكون
 (بال تعال) . بلغ إيان ذي القرني بال تعالمؤسسة على اليان 

 درجة فائقة حت أن ال أقام حكم ذي القرني ف الرض ووهبه
 الوسائل لبلوغ أية غاية شاءها . بل إن ال تعال كلمه وناداه باسه

 وأعطاه اليار ف استعمال سلطته إما للمعاقبة وإما بالرأفة
 والحسان . وكان اختياره مبنيا£ بل شك على القيم والستقامة

 أعله).18 من سورة الكهف 88-87(أنظر اليتي 

 ووHصLف استعمال ذي القرني لسلطته مرة أخرى ف سورة
 الية(ل×مI نEجIعEل ل×هHم م�ن دHون[هEا سLتIر·ا" "الكهف عندما التقى بقوم 
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 ) . وكان رد فعله أن احترم حقوقهم18من سورة الكهف  90
 النسانية واعترف بأسبقية هذه القوق بل قيد أو شرط على أية

 مصال أخرى بغض النظر عن طريقة حياتم البدائية ، وحت بغض
 النظر عن مصال استراتيجية مثل الستيلء على أراضيهم أو تعدين
 الاس والذهب أو استخراج مصادر نفط قزوين إل . لقد تركهم

وشأنم.

 (أي الذي لهولكننا نرى أيضا£ أن استعمال اسم ذي القرني 
 قرنان على رأسه أو الذي يرتبط بعصرين من الزمان) ف سورة

 الكهف يعن وجود عصرين أحدها وصفته السورة والثان أشارت
 إليه ضمنا£ . والعصر الثان القادم والذي بسببه استعمل ال تعال

 مصطلح ذي القرني (أي يرتبط بعصرين) ف السورة سيأت عندما
 تفتح يأجوج ومأجوج بأمر ال . وعندئذ سيشهد العال سلطة مبنية
 على الكفر بال بدل اليان بال تعال . وعندئذ ستHستعمل السلطة

بطريقة معاكسة تاما£ لطريقة ذي القرني.

 فبدل£ من استعمال السلطة لعاقبة الظالي ستستعمل السلطة
 (بال تعال) وسلوكهم صال .لظلم واستهداف من عندهم إيان 

 وسيشهد العال حربا£ على السلم بشكل خاص وحربا£ على طريقة
 الياة الدينية بشكل عام . ث إن الذين يتلكون السلطة لن يكترثوا
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 بقوق النسان مقدار ذرة . بل سيبيدون ويضطهدون حت أضعف
 الناس (الذين يعيشون حياة بدائية) وكأنم صراصي ، عندما

 يستولون على أراضيهم أو مصادرهم كالاس والذهب والنفط والاء
إل.

 يتصف سلوك يأجوج ومأجوج إذا£ بأنم قوم يارسون
 .  الفوضى السياسية والعدوان والظلم

 (قرآن) ( نرى أن ي�مZك¤نون قوما£ من الرجوع إل ‘مدينتهم’ 
  من سورة النبياء تشيان إل رجوع اليهود إل96 و 95اليتي 

القدس وإعادة إنشاء دولة إسرائيل ف الرض القدسة)

 إن أهم صفات يأجوج ومأجوج أو آثار أقدامهم لي الت
  . لقد أخبنا القرآنذكرت ف سورة النبياء وهي الت با يHعرEفون

 خبا£ عجيبا£ وهو أن أهل ‘مدينة’ (دمرها ال تعال) لن يستطيعوا
 الرجوع إليها (أي بعد أن أخرجهم ال تعال منها وحرم رجوعهم

 إليها) ليستردوها كمدينتهم الاصة بم ، حت تفتح يأجوج
 ومأجوج وحت ينتشروا ف كل الناء (وبذلك يسيطروا على

 العال) . وقد عرضنا الدلة ف كتابنا ‘القدس ف القرآن’ على أن
الدينة هي القدس:
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 ﴿} KونHج[عIرEل ي IمHا أ̀نهEاهEنNكKلIأه bةEيIرKى قKلEع eامEرE95وح{ 
 حÈتى إ[ذKا فPتLحEتI يEأNجHوجH ومEأNجHوجH وEهHمI مLنI كPلn حEدEب

)21 من سورة النبياء 96-95(اليتان}﴾ 96يEنIسQلPون{

 ( أي القدس)أي حEكKم ال سبحانه وتعال على مدينة مع̀ينة 
 كان قد د̀مرEها (وأKخIرEجE منها أهلKها) بأنzهم ( أي أهل الدينة) حرام
 عليهم أن يعودوا إليها ( ليستعيدوها كمدينتهم الاصة بم) إل بعد

 أن يكون يأجوج ومأجوج قد فPتLحوا وانتشروا ف جيع الناء
 (واستولوا بذلك على العال وأنشؤوا نظام يأجوج ومأجوج

العالي).

 وهذا مثال حيوي لية من القرآن من النوع الذي ل يكن
 النفاذ إل دللته وفهمه فهما£ صحيحا£ إل باستعمال طريقة نظام

  .العان وإل بالدراسة الدقيقة للمعطيات الادثة خارج القرآن
 وهذه أهم آثار أقدام يأجوج ومأجوج الت وضعها العلي الكيم لنا

 ف القرآن وينبغي أن نؤثرها على أية آثار أقدام مناقضة ندها ف
الحاديث.

(قرآن وحديث) يتصون النسانية ف بوتقة إلاد عالية 

 تسجل سورة الكهف تذير ذي القرني أن ال تعال سيحطم
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  . وعندماأو يهدم أو يسوي بالرض الاجز البن من قطع حديد
 يتحطم الاجز وتفتح يأجوج ومأجوج على العال بأمر ال ، فإنم
 سيندمون كالمواج بالمم الختلفة والقبائل والشعوب الت تHكKو�ن
 البشرية بيث تHمتص كل البشرية  - إل عباد ال الخلصي - ف
 بوتقة صEهIر يأجوج ومأجوج الكافرة الفاسدة . وهذا واضح من

  باللف من999الديث الذي ينبئنا أنه ف يوم الساب سيكون 
البشر قد تولوا إل يأجوج ومأجوج وسيدخلون نار جهنم:

 عن أب سعيد الدري رضي ال عنه ، عن رسول ال
 : قال :"يقول ال تعال : يا آدم !صلى ال عليه و سلم 

 فيقول لبيك وسعديك ، والي ف يديك .فيقول أخرج
 بعث النار ، قال : وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف

 تسع مئة وتسعة وتسعي ، فعنده يشيب الصغي وتضع كل
 ذات حل حلها ، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى

 ، ولكن عذاب ال شديد  . قالوا : وأينا ذلك الواحد ؟
 قال :أبشروا فإن منكم رجل£ ومن يأجوج ومأجوج

ألف."

(صحيح البخاري)

 : واحدلن ينجو من البشرية من فتنة يأجوج ومأجوج إل قليل
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 من اللف يقاومون الفتنة بنجاح ، وسيكونون الشواذ الذين ل
 يكن تركيبهم ف قالب يأجوج ومأجوج  . سيكونون الذين

يتبعون بإخلص النب صلى ال عليه وسلم.

(حديث) يستطيعون شن� ‘حرب النجوم’ 

 إنم لن  يتلكوا قوة عسكرية فائقة فحسب ، بل يتضح من
 (سهامهم) ف الديث أدناه أنماستعمال لفظة ‘نشابم’ 

 سيستطيعون شن مايسمى الن ‘حرب النجوم’ . أل يقل الرسول
 صلى ال عليه وسلم "فليبلnغ الشاهدH الغائبE فرH̀ب مHبEل×غl (من يصله

 الب ف الستقبل) أوعى (أفضل فهما£) من سامع (يسمعن الن)."
(صحيح البخاري):

 "... ث يسيون حت ينتهوا إل جبل المر – وهو جبل
 بيت القدس – فيقولون : لقد قتلنا من ف الرض هلم

 فلنقتل من ف السماء . فيمون بنشابم إل السماء فيد ال
عليهم نشابم مضوبة دما ..." (صحيح مسلم)

(حديث) يستهدفون باضطهادهم العرب خاصة£ 

 أخبنا النب صلى ال عليه وسلم عن عداوة يأجوج ومأجوج
 . أنبأتهالاصة للعرب بعد أن رأى رؤيا عن هذه الخلوقات البيثة 
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 الرؤيا أن فتحة قد عملت ف حاجز يأجوج ومأجوج الذي بناه ذو
 القرني ، أي أن فتح يأجوج ومأجوج على العال قد ابتدأ أو

سيبتدئ قريبا£ . وبسبب ما أعلمته تلك الرؤيا قال "ويل للعرب":

 عن زينب بنت جحش ان رسول ال صلى ال عليه وسلم
 : "ل إله إل ال ، ويل للعربدخل عليها يوما فزعا يقول

 من شر قد اقترب ، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج
 مثل هذه"  وحلق بإصبعه البام والت تليها . قالت زينب

 بنت جحش : فقلت يا رسول ال ! أنلك وفينا الصالون
؟ قال : "نعم ، إذا كثر البث ."

( صحيح البخاري) 

 أي سوف تستهدف يأجوج ومأجوج العرب بلحقة
 واضطهاد خاص ويكون ذلك عند انتشار الشر ف العال وخاصة

  .المور الت تشمئز منها النفوس كالفحشاء والشذوذ النسي
 واستهداف العرب الذكور ل يشمل الضطهاد السياسي (با فيه

 التفتيش العرقي) والقتصادي والعسكري فحسب بل يعن أن
 العرب سيHصÈورHون للناس كشياطي بكل الساليب الفاحشة

والغرضة بيث يؤدي غسل دماغ البشرية هذا إل احتقار العرب.

 وسيكون لضطهاد العرب عواقب وخيمة بشأن الج

210



  . لن يسلم أي منهما بعد هجوم يأجوج ويأجوج . ولنواللفة
 يكن استعادة الج الصحيح ول اللفة السنzية مادام نظام يأجوج

ومأجوج العالي قائما£ .

 هل لي�ب\عZثون إل بعد عودة عيسى عليه السلم وقتله
(حديث) الدجال ؟ 

 "...إذجاء ف حديث النواس بن سعان رضي ال عنه
 أوحى ال إل عيسى: إن قد أخرجت عبادا ل ل يدان

 (لقدرة) لحد بقتالم ، فحرز عبادي إل الطور ( خHذهم
 إل مكان آمLن ف البل) . و (ف فترات التاريخ الت تؤدي

  (أي يرسل أو يوقظ أويبعثإل مثل هذه الحداث)  
  ال يأجوج ومأجوج (وهذا ل يعنيستنفر أو يشد)

 بالضرورة أن فتح يأجوج ومأجوج لن يدث إل بعد
 عودة عيسى)  وهم من كل حدب ينسلون (أي ينتشرون

 ف كل اتاه أو يستولون على كل مواقع النفوذ
 والسلطة) . فيمر أوائلهم على بية طبية (بر الليل)

 آخرهم يلزم أنفيشربون ما فيها ، وير آخرهم (ومرور 
 يدث بعد مضي زمن طويل على مرور أوائلهم) فيقولون:

لقد كان بذه مرة ماء."
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(صحيح مسلم)

  لقد فهم الكثرون من هذا الديث أنه يقول مباشرة أو
 ضمنا£ أن يأجوج ومأجوج ل تHفتح على العال إل بعد عودة عيسى

 عليه السلم وقتله الدجال  . ويرفض هذا الكتاب هذه الطريقة
 الختل�ة الت تركز النتباه على حديث منفرد وتؤوله بأسلوب يلغي
كل الدلة العاكسة الت جHم�عت من القرآن والحاديث الخرى.

(حديث) يستهلكون الاء بكميات مفرطة 

 (اليةيقول القرآن إن ال تعال خلق من الاء كل شيء حي 
 ) . فالاء بثابة ‘الم’ لكل الحياء با فيها21 من سورة النبياء 30

 النسان . ويقول القرآن كذلك إن عرش ال على الاء (أي مركز
  من سورة هود7القيادة الذي يتحكم منه بكل الليقة ، الية 

) . فالاء له موقع فريد ف كل اللق.11

 فطريقة الياة الدينية تؤكد على احترام الاء وترم التبذير
 . ولكن الحاديث تصف يأجوجوالسراف ف استهلك الاء 

 ومأجوج بأنم يستهلكون الاء بإسراف وسHفNه إل حد أن بر
 الليل ف الرض القدسة سيجف يوما£ ما . فهم بذلك يهلكون

أنفسهم: 
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 (بر الليل) فيشربون مافيمر أوائلهم على بية طبية 
 فيها ، وير آخرهم فيقولون: لقد كان بذه مرة ماء
 (فالسراف ف استهلك الاء شديد بيث ل تستطيع
 الطبيعة تعويضه فينخفض مستوى الاء حت يف بر

الليل)."

(صحيح مسلم)

 "...فيفسدون الرض كلها ، حت أن أوائلهم ليأت النهر
 العجاج فيشربونه كله وأن آخرهم ليقول : قد كان ههنا

نر..."

(كنز العمال)

 ث إنم يارسون الفساد فليفسدون ويربون مصادر الياه ف
 العال فحسب بل يفسدون ‘احترام’ الناس للماء أيضا£ ، وهذا خطر

.على حفظ السنة بالنسبة لكمية ماء الوضوء والغسل ونقاوتما

(حديث) (بر الليل) يأجوج ومأجوج وبية طبية 

 يبنا الديث أعله أن تناقص مستوى الاء ف بر الليل
 (حت يف) يدل على مضي يأجوج ومأجوج تاه الاتة الكبى
 ف القدس . ويطئ العلماء خطأ£ فادحا£ إذا درسوا هذا الوضوع
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وأهلوا دراسة علقة يأجوج ومأجوج بستوى الاء ف بر الليل.

 يدخلون أكثرية الناس إل النار فهم أساسا£ قوم آثون
(حديث) ملحدون 

  إن الديث الذكور أعله والذي رواه أبو سعيد الدري
 وصححه المام البخاري يشتمل على حديث قدسي (أي كلم ال

  من999تعال الباشر) يشي إل أن يأجوج ومأجوج سيحولون 
  من البشر إل ‘أهل يأجوج ومأجوج’ (أهل بيتهم) وبالتال1000

 فإن كل هؤلء الناس سيدخلون النار . والنتيجة الت ل مفر منها
 هي أن التيار العام ف طريقة الياة السائدة ف عصر يأجوج

ومأجوج سيكون ملحدا£ وآثا£ ومؤديا£ إل نار جهنم والعياذ بال.

(حديث) لم دور ف ترك الج 

 يدل حديث ورد ف صحيح البخاري على ارتباط يأجوج
:ومأجوج بترك الج

 "ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد ياجوج ومأجوج." ث
يقول "ل تقوم الساعة حت ل يHحÈج البيت." 

 ما تفعله هذه النبوءة هو أنا تلفت النتباه إل أن الج سEيHتIرEك
 ف النهاية وتبنا أن فتح يأجوج ومأجوج هو حدث سيسبق ترك
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 . وبعبارة أخرى ، إذا تHر[كE الج فلن يعود مكنا£ لي مسلمالج 
 أن ينكر أن يأجوج ومأجوج قد فتحت . يتوقع الؤلف أن يHترEك
 الج نائيا£ عندما تشن إسرائيل حربا الكبى وتاول الستيلء

 على كل الراضي بي "نر مصر ونر الفرات" (أنظر سفر التكوين
   "ف ذلك اليوم قطع الرب مع ابرام ميثاقا قائل لنسلك15:18

 أعطي هذه الرض من نر مصر إل النهر الكبي نر الفرات") .
 ويكن  أن تبدأ حرب إسرائيل الكبى ف أي وقت الن ،

 وستكون بالتأكيد قبل عودة عيسى عليه السلم . وربا لن ننتظر
 طويل£ قبل أن تتحقق هذه الصفة الامة من صفات يأجوج

 ومأجوج على مسرح العال لتHسكLت كل الناقدين الذين يرفضون
الرأي القائل إن يأجوج ومأجوج قد فتحت على العال.
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الفصل الامس
تعيي هوية يأجوج ومأجوج

 يأجوج هي التحالف النليزي المريكي السرائيلي ، ومأجوج
.هي روسيا

  .ربا يستحق هذ الفصل أن يHعتEب أهم فصل ف الكتاب
 ولذلك يب أن نتقدم بنتهى الذر ونتذكر الدود الطبيعية لهمة

البحث عن هوية يأجوج ومأجوج . 

 علينا أول£ أن ندد القليم الغراف الذي كانوا يقطنونه عندما
  . ولسن الظ فإنحHب[سوا وراء حاجز حديدي بناه ذو القرني

 القرآن الكري وأحاديث النب صلى ال تعال عليه وسلم أعطتنا
 معلومات جغرافية وأوصافا£ صرية تكننا من تعيي النطقة الت سار

 فيها ذو القرني ف غزواته وكذلك مكان بناء الاجز بالضبط ف
تلك النطقة.

 نلحظ أول£ أنه يلزم أن تقع النطقة ف جهة الشمال من
 الرض القدسة لن الحاديث الذكورة سابقا£ تبنا أن يأجوج
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 ومأجوج سيمرون ببحر الليل ف طريقهم إل القدس ، وبر
 . هذان حديثان ذوا صلة:الليل ف شال القدس

 "...إذجاء ف حديث النواس بن سعان رضي ال عنه
 أوحى ال إل عيسى: إن قد أخرجت عبادا ل ل يدان

 (لقدرة) لحد بقتالم ، فحرز عبادي إل الطور ( خHذهم
 إل مكان آمLن ف البل) . و (ف فترات التاريخ الت تؤدي

  (أي يرسل أو يوقظ أويبعثإل مثل هذه الحداث)  
  ال يأجوج ومأجوج (وهذا ل يعنيستنفر أو يشد)

 بالضرورة أن فتح يأجوج ومأجوج لن يدث إل بعد
 عودة عيسى)  وهم من كل حدب ينسلون (أي ينتشرون

 ف كل اتاه أو يستولون على كل مواقع النفوذ
 والسلطة) . فيمر أوائلهم على بية طبية (بر الليل)

 فيشربون ما فيها ، وير آخرهم (ومرور آخرهم يلزم أن
 يدث بعد مضي زمن طويل على مرور أوائلهم) فيقولون:

لقد كان بذه مرة ماء."

(صحيح مسلم)

 "... ث يسيون حت ينتهوا إل جبل المر – وهو جبل
بيت القدس  (أي القدس) ..." 
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(صحيح مسلم)

 يب أن نبحث الن ف جهة الشمال من الرض القدسة عن
 بر يطابق الذي وصف ف القرآن ف الكلم عن رحلة ذي القرني

 . ولبد أنه كان برا£ كبيا£ لنه ل يستطع تاوزهتاه الغرب 
غربا£ ، ويلزم أن يكون غامق اللون بشكل غي معتاد:

 حÈتى إ[ذKا بEلKغK مEغIر[بE ال̀شمIس[ وEجEدEهEا تEغIرHبH فLي عEيIن﴿ 
 حEمLئKةb وEوEجEدE عLندEهEا قKوIم·ا قPلNنEا يEا ذKا الNقKرIنEيIن[ إ[̀ما أKن تHعEذnب

 من سورة الكهف 86الية (﴾ وEإ[̀ما أKن تÈتخLذK فLيه[مI حHسIن·ا 
18(

  أي سار حت وصل إل حيث تغرب الشمس (وبدا الكان كأنه
 ناية الرض حيث ل أرض بعده) فوجد الشمس تغرب ف بر

 معك�ر غامق اللون ، ووجد هناك أمة من الناس . فأوحى إليه ال:
"السلطة الاكمة لك يا ذا القرني ، عاقبهم أو عاملهم بإحسان."

 ويلزم أنه وجد برا£ آخر ف رحلته إل الشرق ، هذا إذا أردنا
 أن نفسر سبب استعمال القرآن لعبارة "مطلع الشمس" وكذلك

 قول أحبار الدينة "وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الرض
 Surah al-Kahfومغاربا" ، وقد ذكرتH أسئلة الحبار ف كتاب "

and the Modern Age(سورة الكهف والعصر الديث) ف " 
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 The Historical Background to theالفصل الذي عنوانه "

Revelation of Surah al-Kahfاللفية التاريية لتنزيل سورة) " 
الكهف) والذي يكن تميله من موقعي

www.imranhosein.org:(

 . قالوكانوا يرسلون إل أهل الكتاب يسألونم عن أمره 
 ابن إسحاق عن ابن عباس : بعثت قريش النضر بن

 الارث وعقبة بن أب معيط ، إل أحبار اليهود بالدينة ،
 فقالوا لما : سلهم عن ممد وصفا لم صفته . فإنم
أهل الكتاب . وعنده ما ليس عندنا من علم النبياء .

 . ووصفا لم أمرهفخرجا حت قدما الدينة ، فسألهم عنه 
 . فقالت لما أحبار اليهود : سلوه عن ثلث . فإن

 أخبكم بن فهو نب مرسل وإل فهو رجل متقو�ل . سلوه
 عن فتية ذهبوا ف الدهر الول ما كان أمرهم ؟ فإنه قد

 كان لم حديث عجيب . وسلوه عن رجل طواف قد بلغ
 مشارق الرض ومغاربا . فما كان نبؤه ؟ وسلوه عن
 الروح ما هو ؟ فأقبل ، حت قدما مكة . فقالوا : قد

 جئناكم بفصل ما بينكم وبي ممد . قد أخبنا أحبار
يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا با .
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 .فجاءوا رسول ال فسألوه عما أخبهم أحبار يهود 
 فجاءه جبيل بسورة الكهف فيها خب ما سألوه عنه . من

 )85 : 17الفتية والرجل الطواف  . وجاءه بقوله ( 
ويسألونك عن الروح - الية

:وهذا وصف القرآن لتلك الرحلة تاه الشرق

 حÈتى إ[ذKا بEلKغK مEطNلLعE ال̀شمIس[ وEجEدEهEا تEطNلPعH عEلKى قKوIمl ل×م﴿ 
 من سورة الكهف 90الية (﴾ نEجIعEل ل×هHم م�ن دHون[هEا سLتIر·ا 

18(

  أي سار ذو القرني حت وصل إل حيث تطلع الشمس (
 أي إل أقصى مكان يكن أن يصل إليه شرقا£ وبدا الكان

 وكأنه ناية الرض حيث ل أرض بعده وكأن الشمس
 تشرق من وراء ذلك الكان) وجد الشمس تطلع على أمة

 من الناس ل يهيء ال لم غطاء يقيهم الشمس والطقس
وتلوث جو الرض إل ما تيسر عادة.

 إذا£ قطعة الرض الت نبحث عنها مدودة شرقا£ وغربا£ ببحرين
 كبيين ، وليس ذلك فحسب بل ينبغي أن تتاز جغرافيا£ بسلسلة

  . يب أن ند جبال£ متواصلة نوعاجبال مستمرة ليكن اختراقها
 ما ومرتبة على خط يتد من شواطئ البحر الول إل شواطئ البحر
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 الثان . وهكذا فقط نستطيع أن نقبل أن بناء حاجز يسد المر
 الوحيد بي البال سيوقف بالكامل مرور القبائل الغازية من طرف

سلسلة البال إل طرفها الخر:

 الية(﴾ فKمEا اسIطKاعHوا أKن يEظNهEرHوهH وEمEا اسIتEطKاعHوا لKهH نEقNب·ا ﴿ 
)18من سورة الكهف  97

 أي وهكذا بن السد ول تستطع يأجوج ومأجوج تسلقه
 (ول يكن متاحا£ لم إلول استطاعوا حفره واختراقه 

 هاذان الياران لن ذا القرني استمر قائل£ إن بناء الاجز
 رحة من ال أي إن البشرية أصبحت ف مأمن من

اعتداءات يأجوج ومأجوج.

 استعمل ذو القرني اللفظة العربية ‘ردما£’ لوصف الاجز الذي
 . فبينما ‘السدz’ ف  لسان العرب يعن الاجز ،كان ينوي بناءه 

 فإن ‘الردم’ يعن بناء يل ثغرة يشبه السد على نر . إذا£ سنعيد:
 يب أن نبحث عن منطقة جغرافية تقع ف جهة الشمال من الرض

 القدسة ويد�ها من الشرق والغرب بران كبيان و البحر الغرب
 يتميز بلون غامق . و يب أن توجد بي هذين البحرين سلسلة من

 البال التواصلة بل انقطاع ليكن عبورها إل من خلل ثغرة
 واحدة أو مر جبلي واحد يسمح بعبور الناس من الشمال إل
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 النوب وبالعكس . ويصف القرآن شكل جان[بEيI المر البلي بأنما
 يشبهان صEدEفة البحر الفتوحة (الصEدEفKيIن) أي يشبهان ن[صIفKيI صدفة

مفتوحة مH̀تصLلKيIن[ ف أسفلها ومHنIفKصLلKيIن[ ف أعلها:

 آتHون[ي زHبEرE الNحEدLيدL حÈتى إ[ذKا سEاوEى بEيIنE ال̀صدEفKيIن[ قKال﴿ 
 انفPخHوا حÈتى إ[ذKا جEعEلKهH نEار·ا قKالK آتHون[ي أPفNر[غN عEلKيIهL قLطNر·ا

).18من سورة الكهف  96الية  (﴾

 أي أمر ذو القرني القوم بإحضار قطع من فلز الديد ،
 فطبzقوها فوق بعضها حت امتلت الفجوة بي جانب

  . ث أمرهمالبلي الذين يشبهان صدفة البحر الفتوحة
 بإيقاد نار والنفخ ف منافيخهم حت أصبح الديد متوهجا
 كالنار ث أمرهم بتسخي ناس ف النار وإحضار النحاس

الذاب فصبه فوق الديد التوهج.

 فإذا بثنا ف جهة الشمال من الرض القدسة عن برين
 كبيين فسنرفض فورا£ البحر البيض التوسط والنطقة الت تقع

  . فلشرقا£ منه لنما ل يطابقان أيا£ من الوصاف الذكورة أعله
يبقى إل خيار آخر مكن وهو يطابق كل الوصاف تاما£ .

 ف جهة الشمال من البحر البيض التوسط يقع ‘البحر
  . وربا يكمن سبب تسميته ‘بالبحر السود’ ف اللونالسود’
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 الغامق جدا£ لياهه العميقة . فلنه أبعد شال£ من التوسط وأقل
 ملوحة فإن تركيز الطحالب الصغرية أكب بكثي ويسبب اللون
 الغامق . ومدى الرؤية تت الاء ف البحر السود أقل بكثي من

 البحر التوسط . إن الصورة اللتقطة من القمر الصطناعي للبحر
  أدناه لتظهر اللون الغامق بوضوح .1السود ف خارطة رقم 

 فيتضح تاما£ أن البحر الغرب ف أسفار ذي القرني ليكن أن يكون
إل البحر السود.

1ارطة رقم خ

 وبجرد أن ندرك أن البحر الواقع ف النتهى الغرب لرحلة ذي
 القرني هوالبحر السود فإن البحر الذي ف الشرق سيكون بر
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2خارطة رقم 
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) .2قزوين (خارطة رقم 

 . بل إن سلسلة البالوبي هذين البحرين تقع جبال القوقاز 
 هذه تتد من أحد البحرين إل الخر وهي بذلك تفصل أوربا عن

 أدناه).3آسيا ( أنظر خارطة رقم 

 بعدما وجدنا البحرين وسلسلة البال الت تتد على طول
 السافة بينهما ، يب أن ند مرا£ وحيدا£ بي هذه البال وآثار

 حديد من خراب حاجز ذي القرني . وفعل£ فإن ‘طريق جورجا
 ) الذي بناه الروس فGeorgian Military Highwayالعسكري’ (

 القرن التاسع عشر هو الطريق الوحيد السالك الذي يصل منطقة
 220شالK البال بنطقة جنوبEها . وهو الطريق الرئيسي الذي يتد 

 كيلومترا£ من تفليس ف جورجيا إل فلديكافكاز ف روسيا . وقد
 ساه بذا السم القيصر اسكندر الول ، وهذا الطريق يرجع عهده

 إل ماقبل القرن الول قبل اليلد ومازال مهما£ باعتباره أحد
الروابط الوحيدة بروسيا عب جبال القوقاز .

225



3خارطة رقم 
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 تصف العلومات التوفرة على النترنت هذا الطريق بأنه
 "طريق مشهدي يتلوى خلل البال الشاهقة يرتقي إل أكثر من

  مترا£ عند مر كريستوف . وإذا انطلقت باتاه الشمال من2300
 تفليس (تبليسي) تر أول£ بقلعة أنانوري من العصور الوسطى الت

 تطل على نر ووادي أراجفي . وعندما تقترب من الدود الروسية
تصل إل مدينة كزبيجي الت يطل عليها جبل كزبيجي الشاهق (

  مترا£) أعلى قمة ف قوقاز جورجيا . وآخر نقطة هي مضيق5033
 داريال الذي يتد عدة كيلومترات على رف ضيق تت جروف من

  مترا£ ."  "ومضيق داريال ذو أهية تاريية1500الغرانيت ارتفاعها 
 لنه كان المر الوحيد التاح عب القوقاز وقد حHص�نE  منذ زمن

  قبل اليلد . ومايزال يHرى خراب150طويل ، على القل منذ سنة 
حصن قدي ."

 لقد وجدنا الن المر بي البال ويبقى إياد بقايا السد مهمة
  . وقد أشار الدكتور تام عدي ف رسالة شخصية إللعلماء الثار

 الؤلف: "أتوقع أن توجد أية أنقاض متبقية (من الاجز الذي بناه
 ذو القرني) ف أسفل الضيق وأن تكون مكونة من البونز وهو

 سبيكة من الديد والنحاس كما تذكر الية بوضوح." ويب أيضا
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 أن نبحث عن أدلة على وجود فلز الديد ف النطقة الواقعة جنوب
 جبال القوقاز وما حولا حيث وجد الناس قطع الديد وجاؤوا با

إل ذي القرني.

 مقالة الويكيبيديا عن مضيق داريال تتضمن نصا£ من الوسوعة
 ) ترجع اسم ‘داريال’ إل ‘داري ألن’ أي11(الطبعة البيطانية 

 ‘باب اللن’ باللغة الفارسية . والضيق الذي يسمى أيضا£ ‘أبواب
 إيبييا’ أو ‘أبواب القوقاز’ مذكور ف حوليات جورجيا بأساء

 "رالن و دارجان و داريالن." وبعبارة أخرى فإن اسم ‘داريال’
 حEفLظK القيقة التاريية أنه كان ف الضيق نوع من الواجز مصنوع

من العدن.

 وأخيا£ فإن جانب البل على طرف مضيق داريال يشبهان
 نصفي صدفة بر مفتوحة ، تاما£ كما تصف ذلك لفظة ‘الصدفي’

:1872 . هاتان صورتان لضيق داريال التقطتا عام ف القرآن
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http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Dariial
%27skoe_na_voennogruzinskoi_dorogie_(A).jpg

 وهذه صورة صدفة بر مفتوحة تبدي ‘الصدفKيIن’ أي ن[صفKيIها
 التzصLلKيIن ف أسفلها والفترقKيIن ف أعلها ، تليها صورتان أPخرEيان

 (ن[صIفKيتHر[يان بوضوح الظهر الصدف للمضيق أي ‘الصدفKيIن’ 
صدفة البحر الفتوحة):
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 ث إننا يب أن ند لغة تHكPلnمE با جنوبE جبال القوقاز ف ذلك
 الزمان وكانت تتلف عن كل اللغات الخرى ف تلك النطقة

 .  يلزم هذا لن ذا القرني عندما قدم إل تلك البلدوماحولا 
وجد قوما ليفهمون كلمه:

 حÈتى إ[ذKا بEلKغK بEيIنE ال̀س̀ديIن[ وEجEدE مLن دHون[ه[مEا قKوIم·ا ل﴿ 
)18من سورة الكهف  93الية (﴾ يEكKادHونK يEفNقKهHونK قKوIل£ 

 وفعل فإن لغة أهل جورجيا الت يتكلمها الناس جنوبE جبال
  . إنا لغة منعزلة ترجع إلالقوقاز هي لغة من هذا النوع بالضبط

 ماقبل العائلة الندية الوربية ، وليس لا أقارب ، ومازال الناس
 سنة.5000يتكلمونا منذ أكثر من 

 الن يب أن نبحث عن شعب كانوا ومازالوا يغادرون
 أرضهم ف منطقة جبال القوقاز ويهاجرون أو ينتقلون إل الرض

  . ويب أيضا£ أن ند قوما£ حلوا على عاتقهم مهمةالقدسة
 ‘ترير’ الرض القدسة (أي من الكم السلمي) وإرجاع يهود
 بن إسرائيل إل الرض القدسة ليستردوها بعد أن أPخر[جوا منها

بأمر ال.

 وهذا الشعب القاطن ف منطقة جبال القوقاز والذي نبحث
 ("إن قدعنه يب أن يكون له سجل عسكري ل انكسار فيه 
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 أخرجت عبادا ل (يأجوج ومأجوج) ل يدان (لقدرة) لحد
 بقتالم (إل أنا).") يب أن يكونوا قد نشروا قوتم وأنشؤوا

 سيطرتم حول العال وهم يتلون كل مكانة ذات نفوذ (مLنI كPل
 حEدEبl ) . يب أن يكونوا من أصلl بشري ولكن لم صفات

فريدة تيزهم عن بقية البشر.

 هل نستطيع أن ند شعبا£ كهذا ؟ إذا استطعنا ذلك نكون قد
.ع̀ي̀نا هوية يأجوج ومأجوج

 ينحدر على القل بعض اليهود الوربيي الذين أسسوا الركة
 . إنالصهيونية من قبائل ف شرق أوربا غيzرت دينها إل اليهودية 

 قبائل الزر الت كانت تسكن أراض تقع إل الشمال من جبال
 القوقاز ل تغي دينها إل اليهودية فحسب ، بل صنعت تاريا£ ف
 أوائل السلم عندما نحت ف إيقاف زحف اليوش السلمية

 الظافرة الت كانت على وشك فتح أوربا . فهم إذا£ كانوا يتلكون
 قوة عسكرية أعظم من أية قوة ف العال حينئذ . فاليوش

 السلمية الت أوقفوا زحفها كانت قد غلبت كل المباطوريتي
 الفارسية والبيزنطية (القوتي العHظمEيEيIن ف العال ف ذلك الي) .
 فالقدرة العسكرية الزرية يبدو إذا£ أنا كانت فريدة من نوعها .

 Kevin Alan Brooks(أنظر العمال العلمية لLـكفن ألن بروكز 
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 " ‘يهود بلد الزر’ لLـجيسونThe Jews of Khazariaو "
  وانظر أيضا£ الوقعJason Aronsonأرونسون 

www.khazaria.com(

 ليس من الضروري حقا£ أن نري مسحا£ للنساب الزرية
 لليهود الذين كانوا ومايزالون يغادرون منطقة جبال القوقاز –

 وفيهم اليهود الروس – ويهاجرون إل الرض القدسة وإل دولة
  . الهم أننا وجدنا قوما£ مازالوا يشدون عصا الترحال إلإسرائيل

 الرض القدسة قادمي من نفس النطقة الت بن فيها ذو القرني
 الاجز . هؤلء هم نفس اليهود الوربيي أو القوقازيي السؤولي

 أيضا£ عن إغراء يهود بن إسرائيل بترك مساكنهم أينما كانت
(وخاصة ف العال السلمي) والرجوع إل الرض القدسة.

 إذا£ نستنتج أن يأجوج ومأجوج كانوا ف الصل خزر شرق
  . ومع أن أكثرهم أصبحوا يهودا£ أوربيي فلشك أن بعضهمأوربا

 صاروا نصارى أوربيي وبذلك أمكن التحالف اليهودي النصران
 الورب ، لن الزر كانوا موجودين على كLلKيI طرفKيI هذا النزاع
 الذي كان مرzا£ للغاية . وربا تشتمل الية على هذا العن إذ تقول
 إن يأجوج ومأجوج سيندمان ببعض كالمواج ف يوم ما (يEموج

ف بEعIض).
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 ولكن الية يكن أيضا£ أن تعن أنم سيصطدمون يوما£ ما
 ببعضهم البعض ف صراع عظيم يعلون فيه على بعض كما تفعل

  . وصراع التيتان هذا سيكون أPمالمواج إذ تصطدم ببعضها
 الروب وبدوره سيفتح الطريق ويذيع أن الصHور سيHنفخ فيه وأن

 الساعة قد أتت . وقد ذكرنا من قبل (ف صفات يأجوج
 ومأجوج) حديثا£ عن الرسول صلى ال عليه وسلم يصورهم وهم

يطلقون سهامهم إل السماء.

 يأجوج هي التحالف النليزي المريكي السرائيلي ،
 ومأجوج هي روسيا 

 (سهامهم) بأن يأجوج ومأجوج يتلكونلقد أوzلنا ‘نHشzابم’ 
 التحالفالصناعة العسكرية ‘لرب النجوم’ . وكل من روسيا و
 حربالنليزي المريكي السرائيلي يلك القدرة على شن 

.النجوم

  . أماهناك أدلة تثبت أن روسيا الديثة لا أصول خزرية
 يأجوج فيلزم أن تكمن ف نصارى أوربا الغربية الذين تصالوا مع

 يهود الزر ف عملية مسرحية ليصنعوا التحالف الغرب الذي تسوده
بريطانيا وأمريكا.
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 فإذا صح تعييننا فإن صراع ‘حرب النجوم’ التوقع بي يأجوج
 ومأجوج سيكون صراعا£ بي روسيا والتحالف الغرب النليزي

  . ليست مستبعدة هذه الرب النووية الائلةالمريكي السرائيلي
 بي يأجوج ومأجوج والت سينتج عنها الدخان (أربعي يوما£ ؟

 ) وستخفض تعداد سكان44 من سورة الدخان 11 و10اليتان 
 العال تفيضا£ كبيا£ وستحول مناطق واسعة من الرض إل صعيد

  من سورة الكهف "وEإ[̀نا لKجEاعLلPون8جرز عقيم كما أنذرت الية 
مEا عEلKيIهEا صEعLيد·ا جHرHز·ا." أنظر أيضا£ الديث التال:

 "... فيقتتلون مقتلة ، إما قال ل يرى مثلها ، وإما قال ل
 ير مثلها ، حت إن الطائر ليمر بنباتم (نواحيهم) ، فما

يلفهم (ياوزهم) حت ير ميتا ..."

(أحد ومسلم)

 إن الجوم النووي التوقع على الباكستان ، بجة الرد على
 عمل إرهاب مزعوم ولكن بقصد تدمي النشآت النووية الباكستانية
 ، سيقنع روسيا بأنا ستعان نفس الصي إل إذا ردت ردا£ قويا£ على

 (من قبل الناتو) . وهذه وصفة لشعالالتطويق والتخويف الغرب 
 الرب ف النهاية . وهذا هو السياق الذي يكن أن نفهم منه

 ونتوقع تقق النبوءة عن فتح القسطنطينية (اسطنبول العصر
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الاضر) الت يسيطر عليها الناتو الن:

 "لتEفNتEحHنz القسطنطينية ، فلنعم المي أميها ، ولنعم اليش
ذلك اليش

(أحد والبخاري)

 إن أول هدف عسكري استراتيجي لروسيا ف أي نزاع مع
 الغرب سيكون حتما£ الستيلء على القسطنطينية الت تسمح

 للسطول الروسي بالوصول إل البحر البيض التوسط ومنه إل
  . وهذا الفتح يتمل إنازه من خلل تالف بي الروم (أيإسرائيل

روسيا) والسلمي كما تنبأ الرسول صلى ال عليه وسلم.

 وبا أن القرآن يستعمل يأجوج ف صيغة الفاعل ومأجوج ف
 صيغة الفعول فربا يقتضي ذلك أن يأجوج ستنتصر على مأجوج

 (هرمدون) أي سينتصر التحالف الغرب النليزيف الصراع 
 المريكي السرائيلي على روسيا . والكثر احتمال£ هو أن تدمر

يأجوج ومأجوج بعضها بعضا£ .

 وأهم مقتضيات حرب النجوم القادمة بي يأجوج ومأجوج
  . فستبقى إسرائيلهو ما يتعلق منها بأمر إسرائيل والرض القدسة

 بل حاية على الطلق لن تلك الرب ستترك حت يأجوج
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 النتصرة مشلولة الركة . ويكن أن نتوقع أن العال الديث
 للصناعة العسكرية اللكترونية العقدة سينهار من جراء تلك الرب

 النووية (ربا بسبب الشعاع النووي وما أشبه ذلك) . وربا
 سيشهد العال حينئذ تقق نبوءة الرسول صلى ال عليه وسلم بأن

السلمي سيحررون الرض القدسة من ظلم وطغيان اليهود:

 "ترج من خراسان (النطقة الت تشمل أفغانستان وشال
 غرب الباكستان وإيران وأجزاء من آسيا الوسطى) رايات

سود ل يردها شيء حت تنصب بإيلياء (القدس)."

(سنن الترمذي)

 "لن تقوم الساعة حت تقاتلوا اليهود ، فتقتلوهم حت ينطق
 الشجر والجر فيقول : يا مسلم يا عبدال : هذا يهودي

ورائي تعال فاقتله."

(صحيح مسلم)

 وينستون تشرشل يعي هوية يأجوج ومأجوج  

 بي روسيا حرب باردة تنبأ ونستون تشرشل بقدوم
 التحالف الغرب النليزي المريكي (ل تكن إسرائيل قد أنشئتو

 بعد) تسيطر على سياسة العال لدة عشرات السني . وقد فعل
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 )الستار الديديذلك عندما ألقى خطابه ‘أوتار السلم’ (خطاب 
  آذار /5ف معهد وستمنستر ف فولتون ف ولية ميسوري ف 

  حيث قال: "لقد أسدل ستار حديدي عب القارة من1946مارس 
 ستيتي ف بر البلطيق إل تريست ف البحر الدرياتيكي." نلحظ
 أن مصطلح الستار الديدي يمل شبها£ عجيبا£ باجز ذي القرني

الديدي.

  ألقى ونستون تشرشل1951 تشرين الثان/نوفمب 9 وف
 خطابا£ آخر ف وليمة اللورد مافظ لندن ف جيلدهول احتفال

 بناسبة إعادة تثالKيI يأجوج ومأجوج إل مكان الشرف التقليدي
 الخصص لما ف النهاية الغربية من قاعة جيلدهول ف مدينة لندن .

 وكانا قد نHقLل أثناء حرب البليتز لوقايتهما من التضرر . وكان
  . وقد1666تثالن سابقان قد تطما ف حريق لندن الكبي ف 

  . وعي1708نEحEتE ريتشارد سوندرس التمثالي الاليي ف 
 تشرشل هوية يأجوج ومأجوج بأنما القوتان العاليتان اللتان كانتا

 تسيطران على العال ف ذلك الي ، أي التحالف النليزي
المريكي من طرف وروسيا من الطرف الخر:

 "يبدو أنما (أي يأجوج ومأجوج) يثلن بشكل ل بأس
 فيه الوضع الال لسياسة العال . وسياسة العال مثل تاريخ
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 فيها اختلط كبي وخلف كثي . ومعيأجوج ومأجوج 
 ذلك أرى أن هنالك متسعا£ لكل منهما . ف هذا الانب

 يأجوج وف الانب الخر مأجوج . ولكن احذر يا
 سيدي اللورد الافظ عندما ترجعهما إل مكانما لئل

 يتصادما فيتحطما ، يأجوج ومأجوج كلها ، ويصبحا
 جذاذا£  ، وعندئذ سيتعيzن علينا جيعا£ أن نبتدئ من
 10البداية ، من أسفل الفرة." (الصدر:جريدة التايز 

)1951نوفمب 
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الفصل السادس
هل ف|ت�حZت\ يأجوج ومأجوج بعد�؟

 إن الذين يصرون على زعمهم أن يأجوج ومأجوج ل تHفNتEحI بعد
 على العال ل يستطيعون إنكار نتيجة هذا الزعم الت ل مفر منها
 وهي أن ال سبحانه وتعال ل يطم أو يسو� بالرض بعدH حاجز

 . وهذا الكتاب يصر على أن هؤلء الشاك�ي كانذي القرني 
 واجبا£ دينيا£ عليهم منذ زمن طويل أن يبحثوا عن الاجز الذي

مايزال قائما£ كما يقولون.

 ربا يرفض البعض بعناد كل الجج الت طرحناها حت الن
 ف هذا الكتاب والت طرحناها من قبل ف كتاب ‘القدس ف

 القرآن’ لجل دعم الرأي القائل إن يأجوج ومأجوج ابتدأ فتحها
 . وربا يشاءأثناء حياة النب صلى ال عليه وسلم وما زال مستمرا£ 

 هؤلء أن يHعر[ضوا عن كل الجج البنية على القرآن والحاديث
 والت أدرجناها ف هذا الكتاب لتأييد الرأي الذكور أعله . وربا

 يفعلون ذلك باستعمال تأويلت عبقرية خاطئة لذه اليات
والحاديث.

243



  . ونفعللنبدأ هذا الفصل بخاطبة هؤلء الشاك�ي مباشرة
 ذلك بتوجيه النتباه إل القيقة الت ل نزاع فيها ولدحض لا

 والت أقيمت ف القرآن بوضوح وهي أن ذا القرني بن حاجزا£ من
 قطع الديد ث غطاه بالنحاس الذاب . وكانت نتيجة بناء الاجز

 أن يأجوج ومأجوج احتHووا عمليا لنم ل يستطيعوا اختراق
 الاجز ول تسلقه . وكذلك لنزاع ف القيقة الت أقامها القرآن

 أن ال سبحانه وتعال سيسوي بالرض أو سيحطم الاجز ف يوم
من اليام وعندئذ فقط تفتح يأجوج ومأجوج على العال.

 إن الذين يصرون على زعمهم أن يأجوج ومأجوج ل تHفNتEح
 بعدH على العال ل يستطيعون إنكار نتيجة هذا الزعم الت ل مفر
 منها وهي أن ال سبحانه وتعال ل يطم أو يسو� بالرض بعد

 . حاجزE ذي القرني

البحث عن الاجز

 وهذا الكتاب يصر على أن هؤلء الشاك�ي كان واجبا£ دينيا
 عليهم منذ زمن طويل أن يبحثوا عن الاجز الذي مايزال قائما

 . فإن ل يبذلوا أي جهد على الطلق لجراء ذلككما يقولون 
 البحث ، فيجب عليهم على القل أن يقدموا أي نوع من التعليل
 لتفسي تاونم العجيب ف واجبهم تاه القرآن . ث إنم يب أن
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 يفسروا لاذا ل ير أحد الاجز قائما£ منذ أكثر من ألف سنة . ث
 إنم يب أن يبونا فيما إذا كانوا ينوون إجراء هذا البحث ف يوم

 من اليام . ولسيما أننا نعيش ف عصر تقدم فيه استكشاف
 الرض إل حد ل يسبق له مثيل ، وتقنية القمار الصناعية تكننا

 Googleحرفيا£ من تصوير كل إنش مربع من الرض (أنظر 

Earth.(

 ول جرم أن مثل هذا الستكشاف لياد حاجز ذي القرني
 الديدي سيكون ذا أهية بالغة لم ف ضوء حديث آخر ذكره ابن

 كثي ف ‘البداية والنهاية’ يروي فيه أبو هريرة عن النب صلى ال
:عليه وسلم أنه قال

 "إن يأجوج ومأجوج يفرون السد كل يوم ، حت إذا
 كادوا يرون شعاع الشمس قالوا: ارجعوا فستحفرونه غدا

 فيجعون فيعيد اللـه السد أشد ما كان ، حت إذا أراد
 اللـه أن يبعثهم خرجوا يفرون السد فقال الذي عليهم
 إذا ما رأوا شعاع الشمس: ارجعوا وستحفرونه غدا£ إن

 شاء اللـه تعال فيعودون فيون السد كهيئته الت تركوه
عليها فيحفرونه ويرجون."

(الترمذي وابن ماجة وأحد)
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 هناك استنتاجات من هذا الديث ثقيلة على الذين يصرون
 (لنم يعتقدون أن يأجوجبعناد على أن الاجز مازال قائما£ اليوم 

 ومأجوج ل تHفNتEحI بعدH على العال) . مثل£ ينبغي أن يكون الاجز
 اليوم أقوى ما كان عليه ف أي وقت مضى وبذلك لن يصعب

 إياده والتعرف عليه . ثانيا£ إذا وجدوا الاجز فل حاجة إل
 البحث عن يأجوج ومأجوج لنم حسب الديث سيأتون يوميا

 بأنفسهم إل الاجز ليستمروا ف جهدهم ف حفره وماولة اختراقه
 . أليس ف إمكانية رؤية يأجوج ومأجوج يفرون بأنفسهم حافز

كاف لنقادنا لشد عصا الترحال بثا£ عن الاجز؟

 فإذا ل يشد الرافضون عصا الترحال بثا£ عن حاجز ذي
 القرني الذي يصرون على أنه مازال قائما£ ف مكان ما من أرض

 ال ، وإذا ل يفسروا لاذا ل ير الاجز أي إنسان منذ أكثر من ألف
 سنة ، بل أصروا على رفضهم العنيد للرأي القائل أن الاجز قد
 سHو�يE بالرض أو حHطnمE وفPتLحEتI يأجوج ومأجوج على العال ،

 فإننا ننصح قراءنا العزاء أن يعتبوا اعتراضات مثل هؤلء الناقدين
  . أما قPرzاءنا الذيناعتراضات عابثة لتستحق العتبار الدي

 يتارون أن يرفضوا نصيحتنا هذه ويستمرون ف اعتقادهم أن الرأي
 القائل بأن السد مازال قائما£ يستحق العتبار ، فالن يب أن
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 يشرحوا لاذا هم أنفسهم ليسوا مستعدين لجراء البحث عن
الاجز . 

عالYم اليوم الغريب

 نستمر الن ف النظر إل عال اليوم الغريب ولكننا نصر على
  . إذا كان نقادنا عاجزين أنفسهم عن تفسي الواقعأنه يب تفسيه

 ف هذا العصر الديث الغريب فليس لم أن يطرحوا جانبا£ تفسينا
على أنه باطل إذ نربط المور بيأجوج ومأجوج ف كتابنا . 

 للمرة الول ف تاريخ البشر يسيطر شعب واحد سيطرة
 كاملة ويتحكم بالعال بأكمله ، ماله وسياسته وشؤونه الدولية
 واقتصاده وأسواقه وثقافته وطعامه وأخباره ورياضته واتصالته

  . ويتلكون سلطة مطلقة تزداد باستمرارولوه وأزيائه وأسفاره إل
 وليكن تعاون أية أنداد لم لتEحEد�يهم الن . ث إنه ليس هناك أي

 دليل علمان يشي إل أنه يكن أن يتحدى أحد ف الستقبل بنجاح
قبضتهم القوية على العال كله . 

 £ . إنمومايفعلونه يتجاوز التحكم بالعال تاوزا£ كبيا
 يستمرون ف تغيي العال حسب ما يشاؤون بكسر كل الواجز الت

 حافظ الناس عليها عصورا£ طويلة ، وبإزالة التنوع الميل ف
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 التمعات البشرية والذي كان يفصل الشعوب عن بعضها . لقد
 عEوIلKمHوا البشرية بيث نشأ الن متمع عالي واحد كافر بال لول

مرة ف تاريخ البشر.

 لقد صنعوا الضارة الغربية العلمانية الديثة ونظاما£ عاليا
 . ومنأوربيا ليكونا الواسطة الت سEعEوIا من خللا إل غاياتم 

 خلل ثوراتم الت ل تنتهL بعد ، العلمية والتقنية والصناعية
 والعلوماتية والنسوية والنسية (والواد الباحية جزء ليتجزأ

 منها) ، فإنم أث�روا ف التمع إل حد أن أصبح الاضي يHعEد� بائدا£ .
 وجعلوا الناس تHعانق كل× جديد وأحدثK الدوات والساليب

 والزياء بسعادة وكأنه الفضل . ونحوا بذلك ف جعل البشرية
تتقبل طريقة حياتم على أنا تثل أرقى تطور.

 وهم تغيوا باستمرار وتطوروا وأعادوا اختراع أنفسهم
 وبذلك غيوا معهم التمع العالي الكافر بكامله حت أصبح نسخة

  . ولكن طريقة الياة هذه فاسدة ومربةكربون عن طريقة حياتم
 لسعادة البشر وثباتم الجتماعي . فمثل£ أغروا النساء بلع

 ملبسهن إل حد أنن الن "كاسيات عاريات." واستHفL̀ز الرجال
 بذلك العري وغيه حت نتجت عن ذلك ثورة جنسية بيث أصبح

 النس متاحا£  مانا£ كشعاع الشمس ، والزواج ف طريقه إل
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 النقراض ومعظم الطفال يولدون بل زواج ، وتقبل عدد مزداد
 من الناس طريقة حياة تلؤها الباحية واللقاءات النسية العارضة .

 واستعملت النشورات الباحية لتهييج الشهوة والشبق حت أدى
 التهيج النسي ف النهاية إل الضايقة النسية وانتشر الغتصاب .
 وف النهاية ل يعد يد هذا التعطش الذي ل يHرIوEى إشباعا£ جنسيا
 ف العلقات النسية الطبيعية الستورة فالن ينتشر النس العلن
 ويوشك أن يامع الناس علنا£ كالمي . ول تعد العلقة النسية
 الطبيعية بي الذكر والنثى تشبع العطش النسي ، فالن يظهر

بسرعة الشذوذ النسي لواطا£ وسحاقا£ كبديل لا.

 وجعلوا لدينة ماناتن ناطحات السحاب أفقا£ ونحوا ف دفع
 بقية العال من العراة الفاة رعاء الشاء إل التطاول ف البنيان الماثل

 .

 وكان ناحهم مشهديا£ بيث أنه رغم اليان بالنصرانية
 واليهودية والندوسية والبوذية والسلم ورغم إنذار النب صلى ال

 "لتتبعن سنن من كانعليه وسلم الشديد اللهجة إل السلمي 
 قبلكم ، شبا بشب، وذراعا بذراع، حت لو دخلوا جحر ضب

 تبعتموهم ، قالوا: يا رسول ال: اليهود والنصارى ؟ قال:  فمن ؟"
 (أخرجه البخاري) ، فإن كل البشرية با فيها السلمي قلدوا
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واتبعوا طريقة حياتم الفاسدة العلمانية الكافرة بال أساسا£ .

التحالف اليهودي النصران

 لقد صنع النصارى واليهود الوربيون تالفا£ عجيبا£ من خلل
  . والن تعانقوا ف صداقة وتالفتسوية تباغضهم وتعاديهم

 غامضEيIن . لقد أصبحوا حكام العال كله وهم بذلك ظاهرة تاريية
 فريدة من نوعها . ولكنهم نظام عالي مشؤوم عرقيا£ ، مشؤوم تاه
 غي الوربيي عامة£ وتاه العرب والسلمي خاصة ، الذين يرؤون

 على مقاومة غPلP̀وهم العنصري ف وطنيتهم وعولتهم وظلمهم
 واضطهادهم . لقد شن نظامهم العالي حروبا£ بل هوادة لحتلل

 كل أراضي العال غي الوربية تقريبا£ . وشهد العال تطهيهم
 العرقي هذا ف شال أمريكا وجنوب أفريقيا وأستراليا وغيها ،

 من ليس ف قلبه الوحشي مثقالوهذه الرائم ل يكن ليتكبها إل 
حبة من خردل من اليان بالنصرانية أو اليهودية.

  لقد استHعمLلK الكم الستعماري اليهودي النصران الورب
 لبقية العال من أجل سرقة ونب واستغلل ثروات باقي البشرية .
 ولكن الستعمار اليهودي النصران الورب لبقية العال كان عنده
 خطة تتجاوز استغلل تلك الراضي لتجميع الثروات . لقدكان

 برنامهم النهائي إقامة مؤسسات سياسية واقتصادية وثقافية وتربوية
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 يستطيع من خللا اليهود والنصارى الوربيون متابعة تغيي
 التمعات ف الستعمرات حت بعد إناء الستعمار . وغاية التغيي
 كانت علمنة التمعات من خلل تريب الؤسسات الت كانت
 تغذي طريقة الياة الدينية عامة أو تغذي طريقة الياة السلمية

خاصة.

 كانت علمانيتهم قد حولت نصرانية العصور الوسطى الوربية
 .إل حضارة علمانية حديثة ملحدة أساسا£ وفاسدة بشكل مذهل 

 ولكنهم نفذوا مططهم البيث بقوى خداع جعلت ومازالت تعل
  .£ لواقعها المور ف كل شئ يفعلونه يبدو دائما£ معاكساظاهر

 وبذلك نحوا ف أن يستخLف�وا بداعهم معظم البشرية لتشاركهم
ف اعتناق الكفر والفساد.

 لقد استعملوا قوتم الطلقة ف الفساد والضطهاد وارتكاب
  . ويتصاعد شرهم وظلمهمأعمال ظلم وشر لمثيل لا ف التاريخ

 باستمرار حت وهم يقدمون أعذار العلقات العامة للعبودية
 الوربية . ول يسلم من ذلك حت أولئك الوربيون النصارى

 واليهود الذين يعيشون حياة التقوى واليان والصلح ويعارضون
 الظلم والضطهاد علنا£ . إن الرئيس المريكي السابق جيمي كارتر

 يHصÈور الن ف الكاريكاتور شيخا£ مغفل£ . وإن جرائم الرب
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 الغربية اليهودية والنصرانية الت ارتكبت بق العراق العرب السلم
 والبادة السرائيلية للفلسطينيي السلمي والنصارى ف غزة أسوأ

 من أي شيء عاناه نصارى جنوب أفريقيا السود أثناء نظام
البارتايد.

  . إنم يتصون ثروات البشرية منوجشعهم يفوق الوصف
 خلل السرقة الت جعلوها قانونية (وتسمى أيضا£ التضخم

 القتصادي و إقراض الال بفائدة) بل يسلبون من الفقراء أملكهم
 النزيرة . وف النهاية سيحبسون البشرية كلها ف عبودية اقتصادية
 من خلل الربا . وهم يقرضون بالفائدة مبالغ هائلة وهم يعلمون
 أن القترض لن يستطيع تسديد الدين مع الفائدة . ويفعلون ذلك

 لكي يصلوا على القدرة على البتزاز الال لكي تقع المم
 القترضة ف النهاية تت سيطرتم . وهم أيضا£ استبدلوا النقود

 القيقية الت تمل قيمتها ف ذاتا مثل العملة الذهبية والفضية بعملة
 ورقية ل يكن استرداد قيمتها والت تHعÈينH قيمتHها من الارج ويكن
 التلعب با لصالهم . وعندما نقصت قيمة العملة الورقية سقطت

 جاهي غفية حول العال ف شقاء الفقر بينما ازداد الغنياء غن
على حساب الستعبدين بذا النظام.

  .وأخيا£ إنم نظام عالي مهووس ‘بتحرير’ الرض القدسة
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 أصبحت أوربا نصرانية ث شنت حروبا£ مقدسة أوربية أساسا£ تسمى
 الروب الصليبية لدة ألف سنة حت حققت النجاح أخيا£ عندما

 غلب جيش بريطان يقوده النرال ألنب جيش المباطورية
  . ث صرح1917 العثمانية السلمية ودخل القدس منتصرا£ ف عام

 ألنب "اليوم انتهت الروب الصليبية." وكان ينبغي أن يقول "اليوم
 انتهت الروب الصليبية الوربية." والواقع أن الروب الصليبية

 الوربية مازالت مستمرة ولن تنتهي مادام السلمون يقاومون
 الضطهاد اليهودي النصران الورب ف الرض القدسة وف بقية

العال.

 وبعض الوربيي أصبحوا يهودا£ وأنشؤوا الركة الصهيونية
 اليهودية الوربية الت سعت بتعصب وعناد لتحقيق هدف عودة

 اليهود إل الرض القدسة وإعادة إقامة دولة إسرائيل ف تلك
  . وكان أولئك اليهود الذين هم من نسل قبائلالرض القدسة

 الزر الوربية الشرقية قد غيوا دينهم إل اليهودية . ورغم أن
 الوربيي ليسوا ساميي فقد أفلحوا ف قيادة مشروع إعادة إقامة
 دولة إسرائيل ف الرض القدسة مستخدمي ف ذلك وسائل ل

 يسبق لعوجاجها مثيل . واستعملوا نفس الوسائل لكراه (حرفيا£)
 اليهود الساميي الشرقيي (غي الوربيي) من بن إسرائيل - والذين
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 كانوا يسكنون العال السلمي زمنا£ طويل£ - على الجرة إل دولة
 إسرائيل العلمانية . وشEيIطنوا كل معارضة لطغيانم بتسميتها

 لسامية . وحEمى وقوzى نظام العال اليهودي النصران الورب
 إسرائيل تلك إل حد أنا أصبحت الن قوة عظمى . والواقع أنا

ستصبح قريبا£ الدولة الاكمة للعال . 

 هل يكن أن يكون هذا كله مصادفة من مصادفات التاريخ ؟
هل يكن أن يكون ل معن ول تفسي له ؟ وإل فما تفسيه ؟

 ربا يهز بعض العلماء والكتاب أكتافهم بعناد ويرفضون ما
  . ولكن آخرين سيقتنعون بالدلةذكر أعله على أنه مصادفة مضة

 الت سقناها ف هذا الكتاب والت اشتقت من القرآن والديث أن
 نظام اليوم العالي الغريب الغامض اليهودي النصران الورب هو

نظام يأجوج ومأجوج العالي.

 وتبي الدلة أيضا£ أن السيح الدجال استخدم الصهاينة اليهود
 - وهم يEتEحEدzون كل شرع أخلقي أو دين -وحلفاءهم النصارى 

 من أجل أن يققوا مشروعه العنيد وهو جعل إسرائيل الدولة
 الاكمة ف العال . ونفذوا الشروع وهم يركبون على ظهر نظام

 يأجوج ومأجوج العالي . وف ناية المر فإن ذلك القLسم من عالKم
 اليهود الذي يصر على الظلم والرب على السلم سوف يواجه
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 السيح الذي رفضوه وطالبوا بصلبه . وحينئذ فإن ال تعال الذي
 خلق يأجوج ومأجوج وأعطاهم قوتم الت ليكن تطيمها سيدمر
 بنفسه نظام يأجوج ومأجوج العالي الظال . لقد تنبأ الرسول صلى

 ال عليه وسلم بأن جيشا£ مسلما£ ل يكن إيقافه سيزحف إل
 القدس مررا£ كل أرض متلة ير با . وستحل دولة إسرائيل

 القدسة مل الدولة الدجالة الالية ، وسيعاقب الظالون ، وبذلك
 ينتهي التاريخ بانتصار الق على الباطل ، وانتصار العدل والرية

على الظلم والعبودية.

 ويثق الؤلف أن الحداث الت تقع بسرعة ف الرض القدسة
  ستثبت باستمرار صحة أطروحة هذاحسب نظام معي وحولا

الكتاب الرئيسية ، وستثبت بذلك خطأ الجج الت يثيها ناقدوها.

 وف سورة الكهف والحاديث يوصف يأجوج ومأجوج بأنم
 شEعIبان من نسل أبينا آدم عليه صلوات ال تعال وسلمه ، خلقهم

 "ل يدان (لقوة) لحد بقتالم"ال تعال وأعطاهم قوة عظيمة ، 
 إل ل . ووصفت سورة الكهف كيف أنم لزم أن يبسوا وراء

 حاجز حديدي لنم كانوا يستعملون قوتم لرتكاب أعمال
 الفساد (الشر والظلم والتخريب) . وأشارت السورة ضمنا£ إل أنم

 سيستعملون قوتم لشن حرب على من يعيشون حياة اليان
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 والصلح وأنم سيتصرفون بسوء نية تاه من يعيشون طريقة حياة
 بسيطة أو من يعيشون من كسب الكفاف (مثل هايت والصومال

 وإندونيسيا والباكستان وبنجلديش ومصر وغيها) . فبذلك تلت
صورة شعب كافر وشرس بصورة مطلقة ولم قلوب الوحوش.

 "جاء وعد رب" أي عندماواستمرت السورة لتخبنا أنه إذا 
 يبتدئ عصر الفت أو العصر الخي (اليوم الخLر) ، "جعله دك�اء"
 أي سيHسقط ال أو سيسوي الاجز ومن ث فإن يأجوج ومأجوج

 (الذين هم من العلمات الكبى لليوم الخر) سيHفتEحون على العال
 . ث بينت سورة النبياء أنم ف النهاية "من كل حدب ينسلون"

 أي سينتشرون أو سينحل�ون كاليط اللفوف ف كل اتاه متسللي
 إل داخل كل الشعوب ، وهذا يشي إل أنم بقوتم الت ل تHغIلKب

 سيسيطرون على العال كله ، وبذلك ولول مرة ف التاريخ
 سيحكم شعب واحد كل البشرية . وتشي الية أيضا إل أنم
 بتسللهم الفي سيحولون ويغيون كل البشر ليصبحوا نسخة

كربونية عنهم.

 ولكن لا كان نظام العال ذاك سيشهد ظلما£ واضطهادا£ وحربا
  . فلعلى الدين ، فإنه سيكون معاكسا£ تاما£ لنظام السماء العلوي

يكن لي مؤمن أن يرتاح ف التيار العام الجتماعي لذا النظام.
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الحاديث تكشف لنا أن يأجوج ومأجوج قد ف|ت�حZت\

 هناك ما ل يقل عن ثانية أحاديث ف صحيح البخاري تشي
 بوضوح إل أن فتح يأجوج ومأجوج ابتدأ ف حياة الرسول صلى

  سنة . تبنا الحاديث أن النب1400ال عليه وسلم منذ أكثر من 
 صلى ال عليه وسلم رأى ف رؤيا ف منامه أن ثغرة فPتLحEتI ف
 حاجز يأجوج ومأجوج . ول نعلم إل حاجزا£ واحدا£ يرتبط

بيأجوج ومأجوج وهو الذي بناه ذو القرني.

 وعندما استيقظ الرسول صلى ال عليه وسلم أدرك فورا£ أنه
 "ويل للعرب منرأى رؤيا حقيقية عن تدمي ال للحاجز لنه قال 

 شر قد اقترب" . بل إنه عمل دائرة بإصبعيه ليصف الثغرة الت
 فتحت ف الاجز . وبا أن القرآن يقول إن ال تعال هو الذي

 سيزيل الاجز ف وقت معي فإنه تعال هو الذي كان مسؤول£ عن
فتح الثغرة ف الاجز:

 قKالK هEذKا رEحIمEة� م�ن ̀رب�ي فKإ[ذKا جEاء وEعIدH رEب�ي جEعEلKهH دEك×اء﴿ 
)18من سورة الكهف  98الية (﴾ وEكKانK وEعIدH رEب�ي حEق4ا 

 يقول ذو القرني إن الاجز رحة من ربه ، ولكن عندما
 يأت وقت النذار الدد الذي عينه رب العالي فإنه سوف
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 (أو يدمره)  وهذا الوعد من رب العالي سيكونيسويه 
قد تقق.

 وكان واضحا£ أيضا£ أن هذه الرؤيا القيقية أنبأتنا أن فتح
 يأجوج ومأجوج ابتدأ ف نفس اليوم الذي حدثت فيه الرؤيا النبوية

 . والحاديث الت تصف هذا الدث والت وردت ف صحيح
 البخاري تتمتع بأعلى درجة من الصحة (أي الصداقية والصالة) .

 ول يستغربن القارئ التكرار ف الحاديث الثمانية ، فهي ليست
 أحاديث متلفة بل إن مادتا واحدة وهي ف الواقع حديث واحد
 رواه عدة أشخاص بنصوص تتلف اختلفا£ طفيفا£ . إذا£ الديث

 وهذا أقوى الحاديث:متواتر

 "عن أب هريرة عن النب صلى ال عليه وسلم قال: يفتح
 الردم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد وHهEيIب بيده

تسعي ."

(صحيح البخاري)

  زينب بنت جحش قالت خرج رسول ال صلى ال"عن
 عليه وسلم يوما فزعا ممرا وجهه يقول ل إله إل ال ويل

 للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج

258



 ومأجوج  مثل هذه وحلق بإصبعه البام والت تليها قالت
 فقلت يا رسول ال أنلك وفينا الصالون قال نعم إذا كثر

"البث.

(صحيح البخاري)

 وهذه روايات مكررة لنفس الديث تتلف اختلفا£ طفيفا
 .ففي بعض الروايات "أن رسول ال -صلى ال عليه وسلم- دخل

 عليها" ، وف بعض الروايات: "استيقظ من نومه فزعا£" أو "دخل
 عليها يوما£ فزعا" أو "دخل عليها فزعا£ بعد أن استيقظ من نومه" أو

"استيقظ من نومه فزعا£ ودخل عليها فزعا£ أو خائفا£ ."

 ن زينب بنت جحش أن النب صلى ال عليه وسلم"ع
 استيقظ من نومه وهو يقول ل إله إل ال ويل للعرب من

 شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل
 هذه وعقد سفيان بيده عشرة قلت يا رسول ال أنلك

البث."وفينا الصالون قال نعم إذا كثر 

(صحيح البخاري)

 أن أم سلمة زوج النب صلى ال عليه وسلم قالت:"
 استيقظ رسول ال صلى ال عليه وسلم ليلة فزعا£ ، يقول:
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 سبحان ال ، ماذا أنزل ال من الزائن ، وماذا أنزل من
 " (يبدو أن هذا حدث ف نفس الوقت الذيالفت . . .

رأى فيه الرسول صلى ال عليه وسلم الرؤيا)

(صحيح البخاري)

 "وروي عن أب هريرة رضي ال عنه عن النب صلى ال
 عليه وسلم قال: فتح ال من ردم ياجوج وماجوج مثـل

هذه وعقد بيده تسعي ."

(صحيح البخاري)

 ن ابن عباس قال: طاف رسول صلى ال عليه وسلم"ع
 على بعيه ، وكان كلما أتى على الركن ، أشار إليه وكب
 ، وقالت زينب: قال النب صلى ال عليه وسلم: (فتح من

ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا) . وعقده تسعي.

(صحيح البخاري)

 هذه الحاديث من صحيح البخاري جاءت من أربعة مصادر
 : أب هريرة وزينب بنت جحش وأم سلمة وعبد ال بنمتلفة

 عباس رضي ال عنهم صرية جدا£ ف أن الاجز الرتبط بيأجوج
 ومأجوج قد اخIتHر[ق وأن ذلك سيجلب للعرب خاصة عواقب
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 ول نعلم إل حاجزا£ واحدا£ يرتبط بيأجوج ومأجوج وهووخيمة . 
 الذي بناه ذو القرني . ولذلك ل مفر من الستنتاج أن تطيم أو

 تسوية الاجز الذي بناه ذو القرني قد ابتدأ ف حياة الرسول صلى
ال عليه وسلم.

(برالليل)الاء ف العال وف بية طبية 

 هناك دلئل إضافية تدعم استنتاجنا – والت اشتققناها من
 - أن يأجوج ومأجوج كما وصفناهم منالحاديث أعله مثل£ 

 قبل يستهلكون الاء بكثرة إل درجة أن أنارا£ وبيات ستجف .
 إن العال يعان فعل£ من هذه الظاهرة بالضبط وهي تناقص مصادر

 الاء العذب وتتراكم الدلئل على ذلك ف حي تدد المم والقبائل
بعضها بعضا£ بشن الروب حول موارد الياه الت تزداد ندرة.

 وهناك دليل مثي له علقة بالاء ويثبت انفتاح يأجوج
 ومأجوج ف حديث يصف مرورهم ببحر الليل ف طريقهم إل

 القدس وهم يشربون الاء من ذلك  البحر بيث أنه يف ف
:النهاية

 "...إذجاء ف حديث النواس بن سعان رضي ال عنه
 أوحى ال إل عيسى: إن قد أخرجت عبادا ل ل يدان
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 (لقدرة) لحد بقتالم ، فحرز عبادي إل الطور (البل) .
  ال يأجوج ومأجوج وهم من كل حدبيبعثو

 ينسلون . فيمر أوائلهم على بية طبية (بر الليل)
 فيشربون ما فيها ، ويرآخرهم فيقولون: لقد كان بذه

مرة ماء."

(صحيح مسلم)

  لقد انفض مستوى الاء ف بر الليل الن بيث أنه يعتب
 ميتا£ عمليا£ أي أن جفافه أصبح مسألة مرور زمن معي . وأثناء

 كتابة هذا الكتاب يقترب مستوى الاء ف البحر إل مستوى الط
  مترا£ تت سطح البحر . وعندما يصل الاء إل214,4السود أي 

 هذا الستوى يصبح ضخ الاء من البحية مستحيل£ - وهي أحد
 مصادر الاء الكبى ف إسرائيل - لن الضخات ستكون فوق

 مستوى الاء . وهذا يكاد يكون أكيد الدوث قبل أن يطبع هذا
 الكتاب ويصل إل أيدي القراء . وننصح القراء براقبة الوقف

 Lakeبإجراء بث جوجل عن الط السود لبحية كينييت (

Kinneret Black Line.(

 وند برهانا£ إضافيا£ مثيا£ على أن يأجوج ومأجوج قد فتحت
 ف الدلئل التزايدة على أن بار العال الكبى ف طريقها إل
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  . فمثل£ مستوى الاء ف بية سوبييور الكندية وهيالفاف الن
 أكب ‘البحيات الكبى’ وأكب مستودعات العال للماء العذب هو

الن على أخفض ما كان.

حديث يربط يأجوج ومأجوج بالقدس

 وأخيا فإن القرآن يذكر يأجوج ومأجوج مرة ثانية وأخية ف
 (مدينة) معينة . وكان الآيتي من سورة النبياء تشيان إل ‘قرية’ 

 تعال قد دمر هذه الدينة وطرد أهلها منها وحرم عليهم الرجوع
 إليها ليستردوها كمدينتهم الاصة بم . ولكن الية تستمر فتقول
 إن التحري لن يبقى ساري الفعول إل حت تHفNتEحE يأجوج ومأجوج

وانتشروا ف كل الناء واحتلوا كل منصب ذي نفوذ:

 ﴿} KونHج[عIرEل ي IمHا أ̀نهEاهEنNكKلIأه bةEيIرKى قKلEع eامEرE95وح{ 
 حÈتى إ[ذKا فPتLحEتI يEأNجHوجH ومEأNجHوجH وEهHمI مLنI كPلn حEدEب

)21 من سورة النبياء 96-95(اليتان}﴾ 96يEنIسQلPون{

 (أي القدس)أي حEكKم ال سبحانه وتعال على مدينة مع̀ينة 
 كان قد د̀مرEها (وأKخIرEجE منها أهلKها) بأنzهم (أي أهل

 الدينة) حرامe عليهم أن يعودوا إليها (ليستعيدوها
 كمدينتهم الاصة بم) إل بعد أن يكون يأجوج ومأجوج
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 قد فPتLحوا وانتشروا ف النهاية ف جيع الناء (أو اندروا
من كل مرتفKع ليحتلوا كل منصب ذي نفوذ).

 فإذا استطعنا تعيي الدينة وإذا وجدنا دليل£ على أن أهل هذه
 (بعدماالدينة قد رجعوا إليها ليستردوها كمدينتهم الاصة بم 

 طردوا منها بقرار من ال) فإن هذا سيكون دليل£ إضافيا£ على أن
يأجوج ومأجوج قد فPتLحEتI ودليل£ إضافيا£ أيضا£ على هويتهم.

 وبالضافة إل التحليل البن على نظام العان للموضوع ،
 تعتمد طريقتنا ف تديد هوية هذه الدينة على البحث ف قاعدة
 معلومات القرآن والديث لياد أية مدينة من هذا النوع ترتبط

  . وبالفعل فإن القدس هي الدينة الوحيدة التبيأجوج ومأجوج
 ندها مطابقة للشروط .  أول£: ذكرنا أعله حديثا£ يبنا أن

 يأجوج ومأجوج سيمرون ببحر الليل . وهذا البحر يقع على بعد
 خسي ميل£ فقط شال£ من القدس . والدينة الوحيدة الذكورة

 بالسم والت ترتبط بيأجوج ومأجوج هي بيت القدس (أي
القدس): 

 "... ث يسيون حت ينتهوا إل جبل المر – وهو جبل
بيت القدس ..."

(صحيح مسلم)
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 : نرى وجه شبه بي اليتي الذكورتي من سورة النبياءثانيا£
 وآية آل عمران الت تذكر مكة باسها القدي ‘بكة’ . ف كل

 الالي ل سبيل إل النفاذ إل تأويل آية القرآن إل بالرجوع إل
أحداث ومعطيات أPخرى من خارج القرآن.

 أخبنا القرآن أن ال تعال أعطى الرض القدسة لبن إسرائيل
 ) . والقدس هي عاصمة الرض5 من سورة الائدة 24(الية 

 القدسة . ويسجل التاريخ أنم طPر[دوا من تلك الدينة قبل حوال
  سنة . ولكنهم الن قد رجعوا إل هذه الدينة ليستردوها2000

 كمدينتهم الاصة بم . والقدس تقع ف قلب الحداث التصلة
 بالسيح القيقي عيسى بن مري عليهما السلم . فهو سيحكم

 العال من القدس  . ومن القدس أيضا£ سيحاول السيح الدجال أن
 يكم العال . وعندما يتقدم التاريخ تاه نايته فلبد أن تل القدس

مكان واشنطون ولندن وأشباهها ف كونا مركز العال.

 وإنه ليس من قبيل الصدفة أن القرآن ومعلم القرآن الرسول
 صلى ال عليه وسلم الذي أوحي إليه القرآن ل يددا أبدا£ هوية

 (الدينة) الرتبطة بيأجوج ومأجوج . إن القصد منتلك ‘القرية’ 
 ذلك هو تريض علماء القرآن على الراقبة الناقدة للحداث الارية

  ف مرى التاريخ لكي يتعرفوا على علمات الحسب نظام معي
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 تعال وبذلك يددوا هوية تلك الدينة ف النهاية . وقد وجه القرآن
الذهان إل هذا الانب من الكتاب العجز بالضبط إذ قال:

 سEنHر[يه[مI آيEاتLنEا فLي الفKاق[ وEفLي أKنفPسQه[مI حÈتى يEتEبÈينE لKهHم﴿ 
 أK̀نهH الNحEق� أKوEلKمI يEكNفL ب[رEب�كE أK̀نهH عEلKى كPلn شEيIء

 )41 من سورة فصلت e53﴾ (الية شEه[يد

 أي سنمكنهم من فهم رسالتنا بشكل كامل على مر
 الزمن من خلل ما يلحظونه ف نواحي الكون وف ما

 حسب نظام(با ف ذلك مرى التاريخ يدث ف أنفسهم 
 ) بيث يتبي لم أن هذا الوحي هو القيقة . ولكنمعي

أل يكفهم أن يعلموا أن ال شاهد على كل شيء ؟

إقبال والنصاري وسعيد نورسي

 لقد انتبه إل هذا الانب من الوحي القرآن الفيلسوف
 والشاعر السلم الدكتور ممد إقبال ، فطبق هذه الطريقة من أصول

 حسب نظام معيالتفسي وهي الدراسة الناقدة للحداث الارية 
 ف مرى التاريخ لكي يEنIفLذK إل معن وأهية آيات معينة من القرآن .

  للف سنة من الروب1917كان رده على النهاية الناجحة عام 
 الصليبية للحضارة الوربية لجل ‘ترير’ القدس هو بيت شعر
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 بلسان الردو أعلن فيه أن كل قوات يأجوج ومأجوج قد
 أPطNلLقتI ، ث وجه فيه أنظار السلمي إل الهية القصوى لدراسة

آيت سورة النبياء الرتبطتي بيأجوج ومأجوج والنفاذ إل فحواها:
Khul ga’ay Ya’jūj aur Ma’jūj kay lashkar tamām,
Chashmay Muslim dekh lay tafsīray harfay yansilūn!

[Bāng-e-Darā ─ Zarīfāna:23]
 إشارة انطلق القافلة"Bāng-e-Darā "تعن[

  اللحظات الفطينة]" Zarīfāna "وتعن 

أPطNلLقKتI حHشود يأجوجE ومأجوجE أجعون
KونPلQسIنEواستبان لعيون السـلمي معن ي

 وإنه لن الذهل حقا£ أن إقبال استطاع النفاذ إل تأويل هاتي
 اليتي ذوات الهية الرجة وتعيي هوية ‘القرية’ بأنا القدس

 الروب الصليبية الوربية أخيا£ ف مهمتهاسرعان مانحت 
 ‘بتحرير’ القدس  ، وذلك لن إسرائيل ل يعاد تأسيسها ف الرض

.1948القدسة حت عام 

 إن شعر إقبال الذي وجه النظار إل آيت سورة النبياء
 ومنهما إل ‘القرية’ ل يكن ليفوت انتباه العال السلمي البارز

 مولنا الدكتور ممد فضل ال النصاري – وهو نفسه من تلميذ
 إقبال . وأدرك الدكتور النصاري أيضا£ أن ‘القرية’ هي القدس .
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 والدليل على ذلك مسجل ف كPتEي�ب إبراهيم أحد البوان الذي
 Gog, Magog and the Stateيلفت النظار حقا£ والذي عنوانه "

of Israelعائشة HفNوق EعEبK(يأجوج ومأجوج ودولة إسرائيل) . ط " 
 البوان الكتيzبE ف الباكستان منذ حوال خسي سنة (أي ف أواخر

 المسينات وليس عليه تاريخ طبع) . وقد قال البوان ف الكتيzب
 معلقا£ على نفس اليتي من سورة النبياء: "نعتقد اعتقادا£ راسخا£ -
 وقد قدمنا حججا£ متينة على ذلك ف الصفحات التالية – أن الية

 ) . ث قال: "إذا2تشي إشارة خاصة إل مدينة القدس ..." (ص
  من سورة96-95فإن هذه الية من القرآن الكري ( أي اليتان

 ) ، ول شك ف ذلك على الطلق ، تشي إل إنشاء21النبياء 
 دولة إسرائيل بواسطة التآمر السري لقوى يأجوج ومأجوج وبدعم

 ) واعترف البوان أيضا£ بأنه مدين لولنا فضل الرحن3منها." (ص
 النصاري "الذي ألمن تأويله وتفسيه لليات التعلقة بعودة أهل

 الدينة إل ‘القرية’ الت دHم�ر[تI ... بإجراء البحث والكتابة عن
 )  . ونأسف أن الدكتور النصاري اختار أن لiiiالوضوع" (ص 

 يكتب هو نفسه ول يتحدث علنا£ عن الوضوع لسباب لنعلمها .
 ولكنه يقينا£ استطاع أن يعي هوية الدينة على أنا القدس بفضل
 طريقته (أي أصول التفسي) الت تسعى لكتشاف نظام العان

للموضوع (أنظر الفصل الثان).
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 وبا أننا  أيضا£ عرفنا ‘القرية’ الذكورة ف سورة النبياء على
 أنا القدس نفهم أن اليات الشار إليها تصرح بأن العودة إل

 الدينة كانت ستبقى مستحيلة إل إذا كانت يأجوج ومأجوج قد
  . وبعبارة أخرى ، با أن بن إسرائيلفPتحتI وانتشروا ف كل اتاه

 قد عادوا الن إل القدس واستردوها كمدينتهم الاصة بم ، يلزم
 من ذلك أن الروب الصليبية الوربية لدة ألف سنة لجل ‘ترير’
 القدس كانت ظاهرة من ظواهر يأجوج ومأجوج ، ويلزم من هذا
 أن تكون يأجوج ومأجوج قد فPتحت على العال منذ زمن طويل .
 وكل مافعله هذا الكتاب التواضع بذا الستنتاج هو إيصال القافلة

 النطقية - الت بدأها ورافقها علماء السلم البارزون ف العصر
 الديث - إل غايتها ، وهم الدكتور ممد إقبال وتلميذه الدكتور
 ممد فضل ال النصاري رحه ال والعال السلمي التركي بديع

الزمان سعيد نورسي.

 هناك أدلة أخرى كثية مثل ظاهرة العولة الفريدة ف العال
 الديث ، والفساد التزايد الوخيم العاقبة للنسيج الخلقي

 للمجتمع حول العال اليوم ، والستنساخ الذهل لطريقة الياة
 (با ف ذلكالغربية الفاسدة والكافرة أساسا£ ف حياة كل البشر 

 العال السلمي) . وكل هذه الدلة يكن استعمالا كحجج إضافية
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 لثبات أن فتح يأجوج ومأجوج على العال حدث منذ زمن
 طويل . ونترك هذه الهمة لخرين من اقتنعوا بأطروحة الكتاب

 الرئيسية والذين قد يHلNهEمHون بالتال بأن يتوسعوا ف تفصيل الجج
الت أثيت ف هذا الكان.
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الفصل السابع
نتائج فتح يأجوج ومأجوج

 وعندما يدث هذا الفتح فإن السلطة ستكون مبنية على أسس
 . ستكون السلطة مبنية على أسسمعاكسة لسس ذي القرني 

 كافرة بال ف جوهرها ، وبدل£ من استعمال السلطة لعاقبة
 الظالي فإنا ستستعمل لضطهاد وملحقة البرياء . وكذلك

 ستستعمل السلطة لستهداف الذين يتلكون إيانا£ بال تعال
 ويعيشون حياة صالة . وأخيا£ فإن السلطة ف مثل هذا العال
 ستستعمل بازدراء كامل لقوق النسان وستضطهد وتطم

 وتبيد الذين يعيشون طريقة حياة بدائية ، وستHنEكnسH جاهي العال
الفقية الشقية إل حال أشد فقرا£ .

 تبنا سورة الكهف من القرآن الكري عن نتائج فتح يأجوج
 . يذكر ال تعال ف السورة مسافرا£ عظيماومأجوج على العال 

 اسه ذو القرني سافر إل نايت الرض . وقد أشرنا سابقا£ إل أن
 لفظة ‘قرن’ تعن القرن العظمي أو العصر الزمن ، ولكن با أن

 القرآن استعمل اللفظة دائما£ بالعن الزمن ول يستعملها أبدا£ بعن
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 العظم ، فإن ال تعال أشار إشارة لطيفة إل أن قصة ذي القرني
تنطبق على عصرين من الزمن .

 ف العصر الول – أي عصر ذي القرني – أPسست السلطة
 على اليان بال تعال واستHعملت لعاقبة الظال ونصرة ومعونة
 ومكافأة الذين يؤمنون ويعملون الصالات ويترمون حقوق

.النسان ولو كانوا يعيشون حياة بدائية للغاية 

 والعصر الثان الذي تنطبق عليه القصة هو عصر يأجوج
 . وعندما يدث هذاومأجوج الذي يبتدئ بفتحهم على العال 

 الفتح فإن السلطة ستكون مبنية على أسس معاكسة لسس ذي
 القرني . ستكون السلطة مبنية على أسس كافرة بال ف

 جوهرها ، وبدل£ من استعمال السلطة لعاقبة الظالي فإنا
 ستستعمل لضطهاد وملحقة البرياء . وكذلك ستستعمل السلطة
 لستهداف الذين يتلكون إيانا£ بال تعال ويعيشون حياة صالة .

 وأخيا£ فإن السلطة ف مثل هذا العال ستستعمل بازدراء كامل
 لقوق النسان وستضطهد وتطم وتبيد الذين يعيشون طريقة

 حياة بدائية ، وستHنEكnسH جاهي العال الفقية الشقية إل حال أشد
فقرا£ .

 . اليوم تتلكوالعصر الاضر هو العصر الثان بالضبط 
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 الضارة الغربية السلطة ف العال ولكنها سلطة مبنية على أسس
كافرة بال ف جوهرها . إنا تستعمل سلطتها:

لضطهاد البرياء بينما تدعم الضطه[دين وغيهم من 
أصحاب السلوك الظال

لشن الروب على الدين عامة وعلى السلم خاصة 
 بينما تستهدف الذين يؤمنون بال تعال ويعيشون

حياة صالة

لستهداف الشعوب الت ف غاية البدائية وأضعفها 
 قدرة على الدفاع عن النفس ، فتطأ حقوقهم النسانية

بالقدام وتبيدهم كالصراصي

 إن ‘التطهي العرقي’ الوحشي بالمس والضطهاد الصارخ
 للسكان الصليي لشمال وجنوب أمريكا وأستراليا وجنوب أفريقيا

 وهايت وغيها لي أمثلة بئيسة من هذا النوع من السلوك الذي
 مازال مستمرا£ اليوم ف الحتلل الوحشي والسادي للعراق

  . إن استعباد الضارة الغربية القرفوأفغانستان والصومال وغيها
 الوحشي الضطه[د الخرب لشعوب أفريقيا السوداء واستغلل

 جهدهم لبناء الوليات التحدة المريكية وكندا ، وكذلك
 الستغلل الماثل وحشية£ للسكان الصليي النود ف جنوب
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 ووسط أمريكا لغناء النخبة الاكمة البيضاء ، ليضاهئهما استعباد
ف وحشيته ف تاريخ البشر.

 وكان صوت مالكول إكس أقوى الصوات الت برزت
 . وياثله لنودوأكثرها أصالة ف إدانة الضطهاد ف شال أمريكا 

 جنوب أمريكا قوة وأصالة صوت هوجو تشافز ف فنزويل وصوت
 إيفو موراليس ف بوليفيا اللذان يثلن قضية التحرير من

 الضطهاد . إن وجه الضطه[دين الغربيي (البيض ، وليس كل
 البيض مضطه[دين) قد أصبح قبيحا£ ومتقرا£ حول العال إل حد أنم

 وجدوا أنفسهم مضطرين للختباء وراء رئيس أمريكي أسود
الوجه.

 وكلما احتلت الضارة الغربية أرضا غي أوربية فقد تعرض
  . فتارة£ استHعبدوا وتارة£ أPبيدوا . أنظر إلالسكان الصليون للخطر

  يونيو /26التقرير الخباري التال من السنداي تايز الندية بتاريخ 
  الذي حفظه برصه استاذنا طيب ال ذكره مولنا1939حزيران 

الدكتور ممد فضل ال النصاري:
إبادة عرق كامل

سجل بريطانيا ف تسمانيا

  سني كما104أباد التوسع المباطوري عرقا£ كامل£ خلل 
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 دبليو. بينتر متتبعا£ التاريخ الأساوي للتسمانيي فيلحظ جي. 
‘إنكوايرر’.

 سيت جزيرة تسمانيا باسم آبل جانسن تسمان الذي كان أول من
  . ومضى قرن ونصف قبل أن يرى أي1642اكتشفها ف عام 

 رجل أبيض سكان الزيرة الصليي . ونزل إل اليابسة هناك
  فقابلهم جع من السكان1772قبطان فرنسي مع جEمIعLهL ف عام 

 الصليي وقدم أحدهم عصا£ مشتعلة ، فأ̀ولK الفرنسيون هذا الفعل
 كاعتداء وأطلقوا النار على السكان الصليي الذين هربوا تاركي

وراءهم قتيل£ وعدة جرحى.

انتهاكات ميفة

  بهمة إنشاء مستعمرة ف1803أPرسل قبطان بريطان ف عام 
 تسمانيا . وابتدأت الأساة ... فقد ظهر ذات يوم بعض السكان

 الصليي فيهم النساء والطفال على مرتفع فوق معسكر البيض .
 ومع أنم ل يبدوا أي عداوة فقد أطلقت النار عليهم لسبب غي

معلوم وقتل عدد منهم.

 وكان موقف البيض ميفا£ جدا£ إل حد أن الاكم سوريل اضطر ف
  إل إصدار بلغ ضد النتهاكات الدنيئة ضد السكان1817عام 

الصليي.
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!است�عم�لوا كأهداف

 كان الرمون والارجون عن القانون ف الجات ألد أعداء
 . فقد كانوا يقيدونم إل الشجار ويستعملونمالسكان الصليي 

 كأهداف أو يرون النساء الصليات بالكراه ، وأدت جرائمهم
  ينذر "الستوطني وغيهم" ضد القتل1824إل إصدار بلغ عام 
الماعي للصليي . 

.ولكن الرب التقطعة استمرت

 وجاءت الصيبة القاضية على العرق الصلي عندما صدر قرار ل
 رحة فيه بإخراجهم جيعهم من الزيرة الرئيسية إل إحدى الزر
 الصغية ف مضيق باس وهي بقعة عقيمة سرعان ما ماتوا فيها عن

  توف آخر رجل تسمان –1869 . وف فباير / شباط بكرة أبيهم
 توفيت تروجانينا ، آخر امرأة .1876وليام لون . وف مايو / أيار 

 وخلفت أمريكا بريطانيا كقائدة للتحالف اليهودي النصران
 الغامض الذي يتحكم بالعال ويشن حربا£ على السلم والسلمي

 . وهذا التحالف اليهوديلصال دولة إسرائيل اليهودية الوربية 
 النصران هو الذي صنع الضارة الوربية العلمانية الديثة

 واستعملها ليعانق البشرية عناقا£ فاسدا£ كافرا£ بال . وحقق التحالف
 اليهودي النصران انتصارات كبى بالقضاء على اللفة السلمية
 العثمانية ودار السلم واستبدالم بدول عميلة مثل جهورية تركيا
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 والملكة العربية السعودية . وبالتال سيطر التحالف اليهودي
النصران على الرمي والج .

 وهذا الكتاب يبي أن التحالف اليهودي النصران هو الذي
 . و يبدو أنا مسألة زمن فقطصنع نظام يأجوج ومأجوج العالي 

 ث ينجحون ف تقيق نبوءة الرسول ممد صلى ال عليه وسلم
 ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعدالسجلة ف صحيح البخاري "

 (فتح) يأجوج ومأجوج...  (ولكن) ل تقوم الساعة حت ل يج
"البيت (حجا£ صحيحا£).

 لقد تنبأت آية من سورة الائدة بظهور التحالف اليهودي
 النصران وحرمت على السلمي تريا£ قاطعا£ مصادقة ومالفة مثل

 . ويصعب شرح الية إل بإضافة تعليقاتهؤلء اليهود والنصارى 
شارحة (بي قوسي) بينما نص القرآن طبع بلون غامق:

 لY تZت�خ�ذ|وا� ال�يZه�ودN (بال تعال) يZا أYيXهZا ال¬ذ�ينZ آمZن�وا"
  (أصدقاء أو حلفاء أو رعاة أو كفلء ،وZالن�صZارZى أYو\ل�يZاء

 (بعض اليهودبZع\ض�ه�م\ ولاذا هذا التحري؟ الواب: لنم) 
 (أصدقاء أو أYو\ل�يZاء والنصارى هم الن أو سيكونون)

 (موالون لخرين منهم ، بZع\ض® حلفاء أو رعاة أو كفلء)
 فالية ل ترم علقات الصداقة مع كل اليهود والنصارى

277



 ولكنها حرمت على السلمي النضمام إليهم ف تالفات
 مثل ‘سنتو’ و ‘سياتو’ و ‘ناتو’ أو علقات مثل تلك الت

 حولت جزيرة العرب إل الملكة السعودية المريكية .
 ولكن الية تنبأت بزمن آت يتصال فيه اليهود والنصارى

 بشكل غريب وغامض ث ينشئون التحالف اليهودي
 النصران . ويفرق القرآن بي النصارى الذين يوالون

 اليهود ، وغيهم من النصارى الذين سيصبحون ف يوم ما
 ) .5الائدة  من سورة 82أعز أصدقاء للمسلمي الية (

 فقد نزل أمر ال هذا مرما£ الصداقة والتحالف فقط مع
  وZمZناليهود والنصارى التحالفي مع بعضهم البعض . )

 (أي إن السلمي الذين يكون هؤلءمtنك|م\  يZتZوZل¬ه�م
 النصارى أو اليهود أصدقاء أو حلفاء أو رعاة أو كفلء

 (فإن هؤلء السلمي سيHسIتEوIعبون ف ذلكفYإ°ن�ه� م�ن\ه�م\ لم) 
 التمع اليهودي النصران اليأجوجي الأجوجي العالي

  إ°ن¬ الل²هZ لY يZه\د�ي ال�قYو\مالكافر بال ويفقدون إسلمهم)
. Zتذر الية أن العلمة التجارية للتحالفالظ¬ال�م�ي) 

 اليهودي النصران ستكون الظلم ، أي الظلم ف التعامل
 والضطهاد وعمل الشر وأن على السلمي استعمال

 بديهتهم وتنب الرتباط بؤلء القوم الذين لن يهديهم ال
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)5 من سورة الائدة 51" (الية .)

 لقد حذرت الية السلمي تذيرا£ شديدا£ فعل£ من أن يعانقوا
 (أي نظام يأجوج ومأجوج العالي)الذين يكمون العال اليوم 

 ويشنون حربا£ على السلم والسلمي . وهذا بالضبط مافعلته
 الدولة العميلة الملكة العربية السعودية ، وكثي من علماء السلفيي
 الدد ل يستطيعوا أن يدركوا ذلك أو تضايقوا من إدراكه .  بل

 إن هذا ما فعله العال السلمي بأكمله إذ سحوا لنفسهم بالوقوع
 ف العناق البيث مع منظمة المم التحدة وصندوق النقد الدول

 والصرف العالي إل . وتوقعا£ لذا الضطهاد الذي فتحه على العال
 ذلك التحالف اليهودي النصران فقد قال النب ممد صلى ال عليه

 سنة:1400وسلم قبل 

 "لن تقوم الساعة حت تقاتلوا اليهود (الذين يضطهدونكم)
 ، فتقتلوهم (أي ستنتصرون عليهم) حت ينطق الشجر
 والجر فيقول: يا مسلم يا عبدال : هذا يهودي (من

هؤلء) ورائي تعال فاقتله."

(صحيح مسلم)

 وEمEن يEتEوEل×هHم م�نكPمI (يصادقهم أو يالفهم) فKإ[̀نه "لقد قال تعال
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 (وف النهاية ل يعد ينتمي إلينا)" ، فالن يتاج السلمون إل مLنIهHم
 علم سياسي دين للرد على نتائج هذا التصرف الذي أدانه ال تعال
 أشد الدانة . وقد ظهر هذا التصرف الشؤوم ف أوساط السلمي
 ف هيئة عبادة منتشرة بي السلمي بل تفكي وبل معن على مذبح

تأشية أمريكية أو بطاقة خضراء أو جنسية مثل£ .

 وتفصل سورة الكهف الزيد من عواقب فتح يأجوج
  . بعدما بن ذو القرني الاجز الذي كانومأجوج على العال 

 احتواء فعال£ ليأجوج ومأجوج ، أعلن أن (بناء) الاجز كان
 (نتيجة) عن رحة ال . ولكنه حذر أنه عندما يي الوقت الذي
 أنذر به ال تعال (أي بداية يوم القيامة) فإنه تعال سوف يطم

الاجز أو يسويه ويفتح يأجوج ومأجوج على العال:

 قKالK هEذKا رEحIمEة� م�ن ̀رب�ي فKإ[ذKا جEاء وEعIدH رEب�ي جEعEلKهH دEك×اء﴿ 
)18من سورة الكهف  98الية (﴾ وEكKانK وEعIدH رEب�ي حEق4ا 

 يقول ذو القرني إن ناحه ف بناء السد واحتواء هذا الاجز
 ليأجوج ومأجوج هو رحة من ربه ، ولكن عندما يأت الزمن الذي

 (أي يهدمه)عينه رب العالي فإنه سوف يسوي الاجز بالرض 
ووعد رب العالي دائما£ يتحقق.

:وتصف اليتان التاليتان النتائج الكبى لفتح يأجوج ومأجوج
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 وEتEرEكNنEا بEعIضEهHمI يEوIمEئLذb يEمHوجH فLي بEعIضl وEنHفLخE فLي الص�ور﴿ 
)18من سورة الكهف  99الية (﴾ فKجEمEعIنEاهHمI جEمIع·ا 

 (سندعو البشرية كلها) ونEدEعHهم يرتفعون فوقوف ذلك اليوم 
 بعضهم كالمواج الت تتلط أو ترتطم بآخرين منهم وينفخ ف

بوق الساب فيEجIمEعهم ال كلهم.

 من 100الية (﴾ وEعEرEضIنEا جEهÈنمE يEوIمEئLذb لnلNكKافLر[ينE عEرIض·ا ﴿ 
)18سورة الكهف 

 وف ذلك اليوم سننشر نار جهنم ليشاهدها جيع من كان يكذب
.بالق الذي ف هذا القرآن

 .ف الية الول أعله يشرح القرآن ظاهرة العولة العاصرة 
 إن عملية الستيلء  الورب الوحشي على العال غي الورب
 واستعماره ومن ث تويله إل نسخة كربونية عن طريقة الياة

 الوربية الفاسدة والكافرة بال موصوفة بباعة بأنا أمواج تصطدم
 ببعضها ث تندمج ببعضها البعض . ث حذرت الية الثانية أن العولة

 ستنتج عالا£ جهنميا£ وينبغي على عباد ال تعال الخلصي أن
 يافظوا على دينهم ف ذلك الزمن بالنفصال التدريي التزايد عن

التمع العالي الفاسد الكافر .
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 و لقد علم ال العليم بكل شيء أن عددا£ قليل£ جدا
  من كل999سيختارون هذا النفصال ولذلك أخبنا الديث أن 

  سوف ينضمون إل بوتقة يأجوج ومأجوج الصاهرة وسوف1000
يدخلون معهم ف نار جهنم .

 إن نظام العال الورب العلمان الديث ليس فقط كافرا£ بال
 أساسا£ وفاسدا£ وخارجا£ عن القانون وطاغيا£ بل هو أيضا£ عازم بل

 . وقد أPنزتهوادة على ضم البشرية كلها ف متمع عالي واحد 
 هذه الغاية تقريبا£ . والدف من إنشاء التمع العالي هو طبعا£ سوق

 البشرية شاءت أم أبت إل قدمي دولة إسرائيل اليهودية لتخضع
لسرائيل كدولة حاكمة للعال .

 وHيعIرEف أتباع النب ممد صلى ال عليه وسلم القيقيون
 بهدهم لقاومة هذا النضمام إل التيار العام للكفر بال والشاركة

  . ومعظم باقي البشرية يبدون راضيف فساد العال العاصر
 بالنرار مع تيار التمع العام الذي يتلوى ف طريقه الشقي إل

الراب .

 وكنتيجة لذا التحدي من قبل السلمي فإن نظام يأجوج
 . فكيفومأجوج الورب العالي يشن حربا£ مكشوفة على السلم 

يرد السلمون على هذا الضطهاد التزايد ؟
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 إن الذين يسمحون لنفسهم بالنضمام إل الكفر بال سوف
 ينسون ال ف النهاية وسوف يرقص هؤلء السلمون شبه عراة ف

 .الشوارع ف استعراضات يوم حقوق الشاذين والشاذات 
 وسيصبح هؤلء السلمون جزأ£ من الماهي الت تستمتع برفث

 الوسيقا والغان الديثة . والقرآن يذر الؤمني أل يكونوا مثل
 هؤلء لن الثمن الذي يدفعونه إذا نسوا ال (أي أداروا له

 ظهورهم) هو أنم سوف ينسون أنفسهم أي سوف يفقدون
 ) . ومثل59 من سورة الشر 19وعيهم بإنسانيتهم الساسية (الية 

 هذا التمع ل يعد ينتج ذرية إنسانية . بل إن أطفال هذا التمع
 سيصبحون وحوشا£ ف أبدان بشر . وبعبارة أخرى سوف يتصرفون

 كاليوانات – النازير والكلب والقرود . وقد حذر الرسول
 صلى ال عليه وسلم من زمن آت يامع فيه الناس علنا£ كالمي .
 والذين لم عيون يبصرون با يدركون أن زمن الماع العلن قد

 اقترب . فكيف يرد السلمون على عال ومتمع يدخلن إل مزبلة
جنسية ؟

 لقد أدت العولة السياسية إل انتشار الشرك ف النظام
 . فالشرك موجود بوضوح ف دولةالسياسي بأكمله حول العال 

 حديثة تعلن أنا صاحبة السيادة وأن سلطتها وشرعها ف القام
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 العلى وأن لا الق أن تلل أي شيء حرمه ال (وقد فعلت ذلك
 باستمرار) . فكيف يقي السلمون أنفسهم من شرك الدولة الديثة

؟

 أما العولة القتصادية فقد أنتجت اقتصادا£ عاليا£ مبنيا£ على الربا
 .وهذا بدوره يلب العبودية القتصادية لعامة الناس حول العال

 وقد أدى الكفر القتصادي والرمان القتصادي إل ازدياد
 مستمر ف الروج عن القانون والعنف والفوضى والقتل

. ويبدو يقينا£ أن التمع نفسه ينهار ويتفكك .والغتصاب وغيها 

 والسرة هي حجر أساس التمع وحت حجر الساس هذا
 ينهار بسبب الثورة النسوية الشؤومة الت أKسEرEتI الكثيات ف عال

.النساء وأضلتهن ضلل£ خطيا£ 

 إن السيح الدجال هو العقل الدبر الذي صمم نظام العال
 الكافر العاصر وهو يستعمله لبتلء البشرية كلها بأعظم البليا

.والن 

مراحل فتح يأجوج ومأجوج على العال

 بعدما أثبتنا أن فتح يأجوج ومأجوج قد حدث فعل£ يب أن
 . هناك مؤشرات عديدة أن هذا الفتحندد أسلوب هذا الفتح 
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 تدريي أي على مراحل . وهذا واضح من الديث الذي يصف
مرورهم ببحر الليل:

 "فيمر أوائلهم على بية طبية (بر الليل) فيشربون ما
فيها،ويرآخرهم فيقولون: لقد كان بذه مرة ماء."

(صحيح مسلم)

 ) اللتي96 و 95(وهذا يتضح أيضا£ من آيت سورة النبياء 
 تبينان أن يأجوج ومأجوج – بعد فتحهم - سينتشرون ف كل

 الناء أو ينزلون من كل مرتفKع وحينئذ فقط سيHرIجEع أهل ‘قرية’
 إل مدينتهم ليستردوها . وبالتال نن الن ف موقع يكننا من

تديد مرحلة فتحهم بدقة .

 وبا أن مستوى الاء الن ف بر الليل منخفض إل درجة
 (ويستطيع القارئ أن يتحقق من ذلك بسهولةاعتباره برا£ ميتا£ 

 باستعمال جوجل) فإن فتح يأجوج ومأجوج الن قريب من
الرحلة الخية .

 ونزداد تثبتا£ من ذلك إذا أدركنا أن ‘القرية’ الذكورة ف آيت
 ) هي القدس . فبما أن بن إسرائيل قد96 و 95(سورة النبياء 

 عادوا الن إل ‘قريتهم’ واستردوها فيلزم أن تكون يأجوج
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 ومأجوج قد نحت الن ف النتشار ف كل الناء والسيطرة على
العال .

 وهناك نتائج خطية حقا£ تنبع من إدراكنا أن يأجوج ومأجوج
:قد اقتربوا من الرحلة الخية لفتحهم بشأن مايلي

حال العال

ومصي العرب

 عندما رأى النب صلى ال عليه وسلم الرؤيا الت روتا أم
 الؤمني زينب بنت جحش رضي ال عنها والت تشي إل أن فتح

 (أنظر الديث ف الفصل الثالث)يأجوج ومأجوج قد اقترب 
 استيقظ وعلى لسانه هذه اللفاظ "ل إله إل ال ، ويل للعرب من

 شر قد اقترب" . وكان رد فعل زينب رضي ال عنها على خب
 فتح يأجوج ومأجوج والطر الدق بالعرب أن سألت "أنلك

 وفينا الصالون؟" فأجاب الرسول بالكلمات "نعم ، إذا كثر الKبEث
 (ف العال)." والKبEث هو  النفاية أو القمامة أو الثالة إل . أما

 الPبIث فهو الشر والضراوة إل . فبالضافة إل أن العرب سيهلكون
 ف النهاية فإن هلكهم سيكون ف زمن يسود فيه البيثون الشرار

 ف العال ويكون العال قد أصبح كمزبلة عالية مليئة بالقذارة
الخلقية والفساد والرفث والفواحش .
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 إن هذا الديث يرسم جدول£ زمنيا£ لتدمي العرب ، أي عندما
 يزداد الKبEث ف العال فإن تدمي العرب على أيدي يأجوج

 . ومن الواضح أثناء كتابة هذاومأجوج يقترب أكثر فأكثر 
 الكتاب أن العال يكمه الن أخبث الناس ف تاريخ البشر ، وأنه

ينهار إل حال يعادل الزبلة ، وأن تدمي العرب قد ابتدأ .

 وليس أمام السلمي إل طريقة واحدة للحفاظ على إيانم ف
 مثل هذا العال وهي مذكورة ف سورة الكهف الت تقي من

 . إن طريقة النجاة هي قطع الصلة بالعال الكافر بال .الدجال 
 وخي سبيل إل تقيق هذا النفصال والنعزال عن نظام يأجوج

 ومأجوج العالي الكافر الضطه[د وعن التمع العالي الذي خلقوه
 هو أن يقتدي السلمون بالفتية ف سورة الكهف الذي فروا من

مثل هذا العال بالضبط والتجؤوا إل الكهف .

:والقرآن نفسه يأمر السلمي بالنفصال عن دار الشر

 ﴿...  EيLقLاسKفNم[ الIوKقNال EنIيEبEا وEنEنIيEب IقHرNافKمن 28الية (﴾  ف 
)5سورة الائدة 

 وكذلك النب صلى ال عليه وسلم توقع ميء الزمن الذي
:يلزم فيه النفصال ونصح بذلك
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 : قال رسول ال صلى العن أب سعيد الدري أنه قال
عليه وسلم:

 "يوشك أن (أي يقترب الزمن الذي فيه) يكون خي مال
 السلم غنم يتبع با شعف (رؤوس) البال ومواقع القطر (

 مواضع نزول الطر) ، يفر بدينه من الفت (يهرب خوفا
من أن يفت ف دينه ، ويوض ف الفساد مع الائضي )."

(صحيح البخاري)

 وإذا استلهم السلمون الدى من قصة الفتية ف سورة الكهف
 فإنم سيدركون ف النهاية أنم يستطيعون وقاية أنفسهم وأPسEر[هم

 من الكفر والشر اليط بم إذا انسحبوا إل قرى إسلمية نائية
.منفصلة عن متمع يأجوج ومأجوج

 إن على السلمي أن يركزوا جهدهم على إقامة جاعات
 . ومن يريد أن يؤسس قريةإسلمية صغرى حيثما استطاعوا 

 مسلمة حقيقية توفر للمسلمي الوسائل لفظ دينهم ف عال اليوم
التزايد كفرا£ بال ، فإن هذه القرية يب أن تقق الشروط التالية:

ينبغي أن تكون الياة الجتماعية مبنية على أسس 
 . وما ليس مبنيا علىمتينة من القرآن والسنة 
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 القرآن والسنة ليكن أن يعتب ضروريا�K للبقاء على
 قيد الياة . وأي مارسة للدين السلمي ليست

 مبنية على هذا الساس - مهما كانت نافعة
 ومهما طال استعمالا ف الاضي – ليوز إدخالا
 إل السجد أو الياة الجتماعية للقرية السلمة ،

 لكي ل تصبح سببا£ للنقسام واللف بي
 السلمي ولكي لتنغمس القرية السلمة ف التيار

 البيث العاصر الذي يركز على إزالة كل
 المارسات (ولو كانت غي ذات ضرر) غي البنية

 على القرآن والسنة وطريقة السلف الصال
 (السلمي الوائل) من الماعات السلمية .
 وينتج عن ذلك البدأ مثل£ أنه ينبغي أن تعقد

 حلقات الذكر للتلوة الماعية لسورة الكهف
كل يوم جعة ف مكان خصوصي من القرية .

ينبغي أن يكون لدى القرية السلمة الكتفاء 
 . وتشي سورةالذات ف إنتاج الطعام والطاقة 

 الكهف إل استعمال الطاقة الشمسية كوسيلة
لتحقيق الستقلل الطاقي:
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 ﴿ وEتEرEى ال̀شمIسE إ[ذKا طKلKعEت ̀تزEاوEرH عEن
 كKهIفLه[مI ذKاتE الNيEمLي[ وEإ[ذKا غKرEبEت ̀تقNر[ضHهHم
 ذKاتE الش�مEال[ وEهHمI فLي فKجIوEةb م�نIهH ذKلLكE مLن

 وEتEحIسEبHهHمI أKيIقKاظ£ا وEهHمI رHقPود... آيEاتL الل×ه
 ﴾...وEنHقKلnبHهHمI ذKاتE الNيEمLي[ وEذKاتE الش�مEال[ 

)18من سورة الكهف  18-17اليتان (

 إن تقليب الفتية ذات اليمي وذات الشمال حدث بواسطة الشمس
 .وتEوEج�هH النباتات نو الضوء يدث بسبب انذابا إل ضوء الشمس
 . يستدير النبات ليواجه ضوء الشمس . وهكذا فإن انذاب أجسام
 الفتية النيام إل ضوء الشمس هو الذي جعلها تتقلب من جانب إل

 آخر أثناء هذه الفترة الطويلة من الزمن . ث إن النبات يول ضوء
 الشمس إل طاقة وهذا مايسمى بالتركيب الضوئي . وبسبب هذا

 الصدر للطاقة حHفLظتI أعضاؤهم اليوية على قيد الياة أثناء
 نومهم الطويل . وعلى القرية السلمة أن تتقن هاتي العمليتي –
 التوجه إل الضوء والتركيب الضوئي – لتسخي الطاقة الشمسية

لجل تقيق الستقلل الطاقي.

، وتنبه السورة إل ضرورة زكاوة الطعام الكاملة 
 ولذلك ينبغي تنب السماد الكيماوي والغذاء
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  .الغ̀ير وراثيا£ والرمونات ف اللب واللحم إل
 والفائض من إنتاج هذا الطعام العضوي ف القرية
 السلمة يكن أن يباع خارج القرية ويكون جزأ
 من الساس القتصادي للقرية . ولترويج البيع
 بشكل فعال يكن مثل£ شرح العلقة بي الغذاء
 والنشاط النسي والفحولة . فمن خلل إنتاج

 غذاء زكي وصحي تظهر القرية السلمة مقدرتا
 على إناز ما يعجز عنه الخرون بشكل متفاقم .

 ونفس المر ينطبق على مقدرة القرية السلمة
 على علج الدمان على الكحول والخدرات
 وعكس النطاط ف الخلق النسية والفاظ

 على العائلة كوحدة اجتماعية ف حي تنهار هذه
الوحدة حول العال  وغي ذلك .

على القرية السلمة أن تنشئ سوقا£ صغيا£ مستقل 
 قدر المكان عن السوق الكبي ، يستعمل النقود

 (أي الذهب والفضة) بدل£ عن نقودالقيقية 
 السوق الكبي الورقية الصطناعية (الت ستستبدل

 فيما بعد بنقود إلكترونية لنقدية) . وبذه
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 الطريقة سيبقى السوق الصغي على قيد الياة
 عندما ينهار نظام النقد الدول الزائف البن على

 العملة الورقية . وأتوقع أن ينهار نظام النقد
 الدول البن على العملة الورقية عندما تشن

 إسرائيل حربا التوسعية الكبى لتضم النطقة
 الكاملة بي ‘نر مصر’ (النيل؟) ونر الفرات ف

 العراق . ويتمل أن تندلع هذه الرب ف أي
 وقت الن . ومن أهم خواص السوق الصغي
 للقرية السلمة هو أنه سيضمن دوران الال ف

 كافة اقتصاد القرية بيث ليبقى الفقي فقيا£ إل
 البد وليبقى الغن غنيا£ إل البد . وبا أن كل

 أشكال الربا ستكون منوعة ف القرية (وهذا
 يشمل ربا ‘الباب المامي’ وربا ‘الباب اللفي’)
 فإن ما يسمى بالصارف السلمية لن يسمح لا

بالعمل ف القرية السلمة .

على القرية السلمة أن تبذل الهود التواصلة 
 (أو التصوف) لجل التوصلللسعي إل الحسان 

 إل بصية روحية . فينبغي أن تتسم حياة القرية
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 بالبساطة القصوى والتقشف والورع . وينبغي
 تطبيق الشريعة بدقة . ث إن على القرية السلمة

 أن تسيطر على التعليم سيطرة كاملة ، وينبغي أن
 يتمركز نظام التعليم حول القرآن ف كل مراحل

 التعليم . وسيكون للمدرسة السلمة ف القرية
 السلمة ميزة عظيمة على الدرسة السلمة ف

 خارجها ، فإن الطفال ف هذه الدرسة سيتلقون
 الدعم من جاعة مسلمة تعيش السلم . وهؤلء

 الطفال فقط يكن تدريبهم وتعليمهم
كمسلمي .

يب  أن يشكل السلمون الساكنون ف القرية  
 السلمة جيعا£ جاعة واحدة تت قيادة أمي واحد
 . ويب أن يكون هذا المي عالا£ بالدين ويعيش
 الدين . ويب أيضا£ أن يكون عالLما£ بعالKم اليوم .

 ولفرق إن كان من العرب أو من أفريقيا أو
 تركيا أو الند أو ماليزيا أو غيها ، فإن عليه أن

 يطبق الدين على أفراد الماعة وعليهم أن
 يستجيبوا بالسمع والطاعة . وهذا سيحفظ
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الستقامة الداخلية والنضباط للقرية السلمة .

ليكن وليوز أن تستعمل القرية السلمة 
 كموطئ قدم للستيلء على سلطة الدولة ف

 . لن يستطيع السلم السيطرة على الدولةالنهاية 
 وليكن إعادة اللفة ما دام نظام يأجوج

 ومأجوج العالي قائما£ . ولكن ل يوز أن تتوقف
 القاومة السلحة للضطهاد والحتلل ف

 الراضي المتدة من خراسان إل مركز الضطهاد
 ف القدس لن هناك ضمانا£ للنجاح ف النهاية

ذكر ف موضع آخر من هذا الكتاب .

إن الغرض الوحيد من القرية السلمة هو حفظ 
 . ولذلك لن تتزود القرية إلإيان الؤمني 

 بالسلحة اللزمة للدفاع عنها ضد مرتكب
 السطو وقطع الطرق والغتصاب والسرقة . ولن

 يكون لديها القدرة على الدفاع عن نفسها إذا
 هاجتها الدولة . وستشجع القرية الندوس

 والنصارى وغيهم أن يسكنوا مع السلمي ف
 القرية بشرط أل يكونوا معادين للسلم وأن
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 يلتزموا بقواعد التصرف الجتماعي ف القرية .
 فبهذه الطريقة يستطيع غي السلمي أنفسهم تفنيد

 مروجي الشاعات و ‘توماس الشكاك’ بشأن
 طبيعة القرية السالLمة وغي الهددة للخرين .
 ومع أن القرية السلمة غي مسلحة فعليها أن

 تطور الوسائل الت تضمن سلمة كل أهل القرية
 وأمنهم الماعي . ل يوز أن تكون قرية يعيش
 فيها الناس كالساجي حيث القضبان الديدية
 على كل نوافذ النازل و حيث أجهزة النذار
 والمن الثمينة مركبة ف كل بيت . يب أن
 يتوفر المن ف القرية بيث تستطيع امرأة أن
 تشي ليل£ بأمان كامل ف أناء القرية . وهذا

 المن للقرية السلمة سيسل بلغا£ سياسيا عظيما
إل بقية العال الاصر .

 ويب أن يHشتق ويصنف الرشاد الكامل النابع من القرآن
 والسنة والذي سيطبق ف مهمة إقامة جاعات مسلمة صغية ف

 . وهذا بالضبط ما أنزه أستاذنا طيب ال ذكره مولناقرى مسلمة 
 الدكتور ممد فضل الرحن النصاري رحه ال ف عمله الرائع
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 The Qur'anic Foundations and Structure of"الذي ساه 

Muslim Society "(السس والبنية القرآنية للمجتمع السلمي).  
 وقد عرف مولنا أيضا£ فكرة الغاية الروحية السلمية (الحسان أو

 التصوف) بعناية كبية وتفصيل فائق وبذلك أجاب على نقاد ل
 يكونوا قد ظهروا حي كتب الكتاب .  ولكن هذه الغاية الروحية

 ليكن بلوغها إل بعد جهاد أخلقي لبلوغ زكاء (نقاء) الخلق .
 ومن إنازات كتابه الكبى شرحه الفصل وتصنيفه للنظام

 الخلقي السلمي والتبيي الميل والرشاد الذي يقدمه الكتاب
 لنهاج التزكية (الخلقية) والذnكر (أي العطر الذي ل يفوح به إل
 الب القيقي عندما يل القلب ويثي ف خفاء القلب ذكرا£ مستمرا

للمحبوب) .

 السس والبنية القرآنية للمجتمع السلمي’ لوإن كتاب ‘
 كتاب مدرسي وكراس تارين ودليل ملحة لنجاة السلمي ف

  تعليماتالبحار العاصفة للعصر الاضر . ويكن استعماله ككPتEي�ب
 يرشد السلمي الذين يسعون الن لقامة جاعات إسلمية حقيقية
 ف قرى مسلمة نائية ومنفصلة عن نظام يأجوج ومأجوج العالي ،

 فهي بذلك تكن السلمي من النسحاب من التمع العصري
الفاسد الكافر بال .
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الفصل الثامن
خاتة

 كتب هذا الكتاب لغرض خاص وهو الدعوة إل جواب من
 منافسي السلم ف العصر الديث الذين يزعمون أنم يتلكون

 . والكتاب يدعو إل أجوبة أيضا£ من الفرق العديدة التالقيقة 
 تسكن ف دار السلم الن – وهي فرق مهووسة بحاربة الذين

 يسعون سعيا£ حقيقيا£ لتحقيق الغاية الروحية للسلم (أي
الحسان أو التصوف).

 لقد كان أحد أهدافنا من كتابة هذا الكتاب هو ماولة
 توضيح موضوع يأجوج ومأجوج لكي نزيل طبقات نسيج

 . ونسيج العنكبوتالعنكبوت الت تراكمت عليه على مر الزمن 
 هذا جعل فهم الوضوع صعبا£ بل مستحيل£ . حت الوسوعة

 اليهودية ارتأت لسر ف نفسها ضرورة إضافة كمية كبية من نسيج
 العنكبوت (ومن النوع الكثيف) عندما انتقت الواد الت تصف
 يأجوج ومأجوج ف الراجع العربية . وبا أن هذا الكتاب قد

اكتمل فلعلنا نطلع القارئ على هذا النسيج العنكبوت الضحك:
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 "هم قصار يبلغ طول أحدهم نصف طول قامة الرجل (وف خب
  أنم أطول) . شديدو الضراوة ولمi 113آخر عند ياقوت ص 

 مالب مكان الظفار وأنياب كما للسباع وأفكاك كالبل وشعر
 يغطي أبدانم . ولم أذنان كبيتان عليهما الشعر من جانب ينام

 أحدهم على إحداها ويلتحف بالخرى . أكثر قوتم السمك
 يرزقونه بأعجوبة . ويشبهون الدواب ف عاداتم والسعودي

 يصنفهم ف الوحوش . كانوا ينهبون الرض يأكلون كل أخضر
 ولنع ذلك طلب القوم الذين ياورونم من السكندر أن يبن

 الائط ليحبسهم . ويقال إنم يأكلون لوم البشر." (الوسوعة
 اليهودية ، مقال عن يأجوج ومأجوج لميل جي هيش وماري

مونتجمري).

 وقد قدم هذا الكتاب أدلة تثبت أن يأجوج ومأجوج من
  . وقد فPتLحوا على العال منذ زمن طويل وبدؤوا بالروبالبشر

 الصليبية الوربية مهمتهم اللف سنوية ‘لتحرير’ قرية (مدينة)
 القدس وإرجاع بن إسرائيل إل الرض القدسة ليستردوها

 كأرضهم الاصة بم . وبسعيهم ف هذه الهمة حققوا دورهم
) .96 و 95الوصوف ف القرآن الكري ف آيت سورة النبياء (

  تكمن ف التحالف اليهودي الفاعلةوعلى التعيي فإن يأجوج
 النصران الغامض ف أوربا الغربية الذي صنع بدوره الضارة
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 العلمانية الغربية الديثة والتحالفE الثلثي النليزي المريكي
  ف روسيا . وقدالتفاعلةالسرائيلي ، بينما تكمن الن مأجوج 

 حرم القرآن تريا£ قاطعا£ على السلمي ذلك النوع بالضبط من
 روابط الصداقة والتحالف الذي أقامته مثل£ الملكة العربية السعودية

 والنخبة الباكستانية مع بريطانيا وأمريكا . وقد صرح القرآن عن
 الذين يسلكون مسلك النظام السعودي ومعظم حكومات العال

 السلمي والعلماء الذين يدعمون تلك الكومات أنم ينتمون إل
 ) .5من سورة الائدة  51الية ذلك التحالف ، ل إل أمة السلم (

 ولكن مادامت روسيا لتشكل جزأ£ من ذلك التحالف اليهودي
 النصران الغرب فل يرم على السلمي مالفة روسيا . وهذا ما

 يكن أن يدث ف الستقبل بناء على نبوءة الرسول صلى ال عليه
وسلم "ستصالون الروم صلحا£ آمنا" . 

 (أي اليوم الخر) الت تنبأإن عددا£ كبيا£ من علمات الساعة 
 با الرسول صلى ال عليه وسلم ترتبط بالضارة الغربية الت صنعها

 "التشبهات من النساء بالرجال"التحالف اليهودي النصران ، مثل 
 (ولذلك الثورة النسوية الت أغرت النساء بلعب دور الرجال

 الوظيفي ف التمع) ، و "نساء كاسيات عاريات" (وهذا يثي
 الثورة النسية بيث يتاح النس ف النهاية برية للجميع كضوء
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 الشمس) ،  و "يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير" (ولذلك
 التفضيل الغريب للجنس ف العلن على النس ف غرفة النوم) ، و
 "التشبهي من الرجال بالنساء" (وهذا يتطلب حلق اللحية) ، "و

 (الدجال) له حار يركبه عرض مابي أذنيه اربعون ذراعا£ ...
 إسراعه ف الرض ... كالغيث استدبرته الريح" (أي الطائرة

الديثة) وغي ذلك .

 إن الضارة الوربية ظهرت ف مرى التاريخ بإذن ال
 ومهمتها إغراء الناس بالنضمام إليها ث خلط أو دمج البشرية الت

 .  ث إن كل هذاأغريت لتصبح متمعا£ عاليا£ واحدا£ كافرا£ بال 
 التمع العالي اللوث بيأجوج ومأجوج والذي ضH̀م بذا السلوب
 والذي استنسخ طريقة حياة فاسدة وكافرة بال سوف يساق إل

نار جهنم .

 وستنجح الضارة الغربية العلمانية الديثة ف إغراء كل
 (إل السلمي القيقيي) لنا ستخدع البشرية بدعوىالبشرية 

 £ ف تاريخ البشر بزغ من الغرب لفجرا£ علمانيا£ جديدامذهلة أن 
 من الشرق . وأما القيقة الدينية الت سطعت على العال مع إبراهيم
 وموسى وعيسى وممد (صلى ال عليهم وعلى سائر أنبياء ورسل

 الله الواحد) فستصبح ف عداد العتيق البال البائد وستحال إل
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 التاحف الثرية . ولكن السلم القيقي سيى أن "طلوع الشمس
من مغربا" طلوع زائف مرفوض .

 وكذلك صنع التحالف اليهودي النصران نظام يأجوج
 ومأجوج العالي الهووس بشكل غريب ‘بتحرير’ الرض القدسة

 . ونح ذلك النظام– ولذلك كانت الروب الصليبية الوربية 
 العالي ف النهاية ف إرجاع يهود بن إسرائيل إل الرض القدسة

 ليستردوها كأرضهم بعد ألفي سنة من طردهم منها بأمر ال .
 ونح أيضا£ ف إعادة إنشاء دولة إسرائيل القدسة (الدجالة) ف

 الرض القدسة وهو الن على وشك أن ينح إسرائيل الدجالة مقام
 الدولة الاكمة للعال . كل ذلك فعلوه لجل أن يتمكن ملوق
 خبيث خلقه ال تعال وبرمه وهو السيح الدجال من أن يكم

العال من القدس ث يعلن أنه السيح القيقي .

 ولكن القرآن أخبنا أن ال تعال سيحدث صداما£ هائل£ بي
 . فسرعان ما ندرك أن مأجوج الذكورة فيأجوج ومأجوج 

 القرآن هي روسيا نستطيع أن نتوقع تصادما ف هيئة ‘حرب نوم’
 تطم العال حيث يأجوج (أي التحالف ‘الغرب’ النليزي

 الية(المريكي السرائيلي) ومأجوج "بعضهم ... يوج ف بعض" 
 ) . وف هذا الصدام لن يدمروا أنفسهم18من سورة الكهف  99
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 ومعظم أمريكا الشمالية وأوربا فحسب ، بل إنم سيخلفون
 وراءهم دولة إسرائيل الوربية اليهودية التعجرفة الطاغية بل دفاع
 على الطلق . إن هذا الرمدون قد اقترب الن بيث أن أطفال

الدارس سيعيشون ليوه .

 لقد ناقشنا ف الفصل السابق نتائج فتح يأجوج ومأجوج على
  من1000  من كل999. وأKخIوEفPها إطلقا هي النبوءة بأن العال 

 البشرية سيدخلون نار جهنم . وهذا بالطبع سيشمل عددا£ كبيا
 جدا£ من السلمي . ث إن هناك نبوءة ‘هلك العرب’ الت ستتحقق

 عندما يصبح الKبEث غالبا£ ف العال (مثل العري العلن والنس
 العلن) . وقد ذكر النب ممد صلى ال عليه وسلم ذلك البث

عندما تنبأ بالماع علنا£ كالمي .

 (وخاصة السلمي منهم) هو أن الذينوالنذار إل القراء 
 يعيشون ف متمع قد انط إل هذا البث (مثل أمريكا وبريطانيا

 وأجزاء كثية من أوربا وغيها) أو ف متمع يتقبل هذا البث فإن
 عليهم أن ينفصلوا عن هؤلء الناس وإل فإنم سيدخلون ف

 عدادهم وسيشاركونم العقوبة الت تنتظرهم . وبا أن الرسول
 صلى ال عليه وسلم تنبأ أن النساء هن آخر من ي̀تب[ع الدجال ،

 يقتضي ذلك أن النساء سيEكP̀ن الرائدات ف الطريق إل هذا البث .
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ومن هذا السياق اقترحنا إنشاء القرى السلمة ف الرياف النائية .

 وكذلك فقد كتب هذا الكتاب لغرض خاص وهو الدعوة إل
 جواب من منافسي السلم ف العصر الديث الذين يزعمون أنم

 . والكتاب يدعو إل أجوبة أيضا£ من الفرقيتلكون القيقة 
 العديدة الت تسكن ف دار السلم الن – وهي فرق مهووسة

 بحاربة الذين يسعون سعيا£ حقيقيا£ لتحقيق الغاية الروحية للسلم
(أي الحسان أو التصوف).

  إن السعي للغاية الروحية يهدف إل تلقي نور من ال تعال
 ل يكن إل بواسطته أن نبصر ونفهم العال الديث الغريب (والذي

 ل يكن رؤيته وفهمه بدون هذا النور) وليستطيع إثبات صحة
 دعوى القيقة إل الذين يستطيعون أن يفسروا واقع عال اليوم .
 وهذا الكتاب الذي كتب من منظور إسلمي يقيم دعوى تفسي

 واقع عال اليوم الغريب تفسيا£ صحيحا£ ، وف هذا العال تقع
  تتصل كلها بالاتة الكبى فحسب نظام معيأحداث بسرعة 

 حسب نظام معيالرض القدسة . وبتفسيه الحداث الواقعة 
 على النحو الذي انتحاه فإن هذا الكتاب يقدم البهان الذي يثبت

صحة دعوى القيقة للسلم .

 إن الؤلف يHقKد�ر العلم ويHضIمLر أعظم الحترام لعباد ال تعال
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 . ويدعو الؤلف ال تعال أن يبارك ف هذاالذين بوركوا بالعلم 
الكتاب التواضع ليكون مساهة علمية إيابية . آمي .

 إن السلمي الذين قرؤوا هذا الكتاب واقتنعوا با عرضناه من
 الدلئل والباهي وتأويلت القرآن الكري والحاديث ينبغي أن

 يكونوا الن ثابت العزم على اتباع النب ممد صلى ال عليه وسلم
 . لقد ضم هذابدل£ عن اتباع متمع يأجوج ومأجوج العالي 

 التمع العالي بي ذراعيه معظم البشرية ضمة مهلكة – تلك أكثر
ما تلك اليان بال تعال والسلوك الصال .

 ث إن أولئك الذين ينتمون إل فرق وحركات مثل الشيعة
 والحدية والوهابييي وجاعة التبليغ والركات السلمية

 العصرانية وفرق التصوف النخبوية إذا اقتنعوا بالجج العروضة ف
 هذا الكتاب فإن عليهم أن يراجعوا صحة انتمائهم إل تلك الفرق

.السلمية 

 وأخيا£ ، بينما تتوافق معظم الراء الت عب عنها ف مقدمة
 (وهي مقدمة مكتوبة بباعة) مع آراءالكتاب الدكتور تام عدي 

 الؤلف الت عب عنها ف هذا الكتاب ، فقد كانت هناك بعض
 الختلفات بينهما ، ونأمل أن ترض هذه الختلفات وكذلك
 الكتاب ككل على مزيد من البحث ف الوضوع من النوع الذي
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يوسع آفاق العلم إن شاء ال .

ناية الكتاب
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